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Gemeenteraad
zitting van 29 maart 2021

RUIMTELIJKE ONTWIKKELING
Mobiliteit

Besluit Goedgekeurd

Algemeen reglement - Digitale gemeentelijke parkeerkaart voor bewoners, 
autodelers, zorgverstrekkers en langdurige hinder - Goedkeuring 
(2021_GR_00122)

Getekend door

Samenstelling
Aanwezig:
mevrouw Dorien Meulenijzer, voorzitter van de gemeenteraad; 
de heer Mohamed Ridouani, burgemeester; de heer David Dessers, schepen; de heer Dirk Vansina, schepen; mevrouw 
Denise Vandevoort, schepen; mevrouw Lies Corneillie, schepen; mevrouw Lalynn Wadera, schepen; de heer Carl 
Devlies, schepen; de heer Thomas Van Oppens, schepen; de heer Johan Geleyns, schepen; mevrouw Bieke Verlinden, 
schepen; mevrouw Alexandra Roumans, raadslid; mevrouw Anja Verbeeck, raadslid; mevrouw Ann Li, raadslid; 
mevrouw Aynur Tasdemir, raadslid; de heer Bert Cornillie, raadslid; de heer Bruno Tobback, raadslid; mevrouw Debby 
Appermans, raadslid; mevrouw Els Van Hoof, raadslid; de heer Erik Vanderheiden, raadslid; mevrouw Eva Platteau, 
raadslid; mevrouw Fatiha Dahmani, raadslid; de heer Fons Laeremans, raadslid; mevrouw Frieda Aerts, raadslid; 
mevrouw Frouke Wouters, raadslid; de heer Hagen Goyvaerts, raadslid; mevrouw Karin Brouwers, raadslid; mevrouw 
Katelijne Dedeurwaerder, raadslid; mevrouw Katrien Houtmeyers, raadslid; de heer Krishna Chhetri, raadslid; mevrouw 
Lien Degol, raadslid; mevrouw Lies Verlinden, raadslid; mevrouw Liesbeth Vandermeeren, raadslid; mevrouw Line De 
Witte, raadslid; de heer Lorin Parys, raadslid; mevrouw Lothe Ramakers, raadslid; de heer Mich De Winter, raadslid; 
mevrouw Mieke Vandermotte, raadslid; de heer Pieter Vandenbroucke, raadslid; de heer Pieterjan Vangerven, raadslid; 
mevrouw Sabine Vandenplas, raadslid; mevrouw Sara Speelman, raadslid; mevrouw Sarah Mohamed Khalif, raadslid; 
mevrouw Veerle Bovyn, raadslid; de heer Wouter Florizoone, raadslid; de heer Zeger Debyser, raadslid
mevrouw Geertrui Vanloo, algemeen directeur
Afwezig bij dit punt:
de heer Christophe Stockman, raadslid
Status

Goedgekeurd bij elektronische stemming met:
- 36 stem(men) voor: Karin Brouwers; Krishna Chhetri; Lies Corneillie; Bert Cornillie; Fatiha Dahmani; 
Mich De Winter; Line De Witte; Lien Degol; David Dessers; Carl Devlies; Wouter Florizoone; Johan 
Geleyns; Hagen Goyvaerts; Fons Laeremans; Ann Li; Dorien Meulenijzer; Sarah Mohamed Khalif; 
Eva Platteau; Lothe Ramakers; Mohamed Ridouani; Alexandra Roumans; Sara Speelman; Aynur 
Tasdemir; Bruno Tobback; Els Van Hoof; Thomas Van Oppens; Pieter Vandenbroucke; Sabine 
Vandenplas; Erik Vanderheiden; Liesbeth Vandermeeren; Mieke Vandermotte; Denise Vandevoort; 
Dirk Vansina; Bieke Verlinden; Lalynn Wadera; Frouke Wouters
- 10 stem(men) tegen: Frieda Aerts; Debby Appermans; Veerle Bovyn; Zeger Debyser; Katelijne 
Dedeurwaerder; Katrien Houtmeyers; Lorin Parys; Pieterjan Vangerven; Anja Verbeeck; Lies 
Verlinden
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Beschrijving

Beknopte samenvatting

De gemeenteraad wijzigt het algemeen reglement op de digitale gemeentelijke parkeerkaart voor 
bewoners, autodelers en zorgverstrekkers van 1 oktober 2020. De wijziging betreft een aanpassing 
van bewonerszones 6, 7, 8, 9, 12 en 13 en een hernummering waarbij een afzonderlijke zone 14 
wordt ingevoerd.

Regelgeving: bevoegdheid

- de gemeenteraad is bevoegd op basis van artikel 40-41 van het decreet lokaal bestuur

Juridische grond

- de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 16 maart 
1968
- het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het 
wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg
- de nieuwe gemeentewet
- het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en de latere wijzigingen
- het ministerieel besluit van 9 januari 2007 betreffende de gemeentelijke parkeerkaart

Argumentatie

Naar aanleiding van verschillende aanpassingen aan de verkeerssituatie in Leuven, dient een 
aanpassing doorgevoerd te worden aan de bewonerszones, zoals vastgelegd in het algemeen 
reglement op de digitale parkeerkaart voor bewoners, autodelers, zorgverstrekkers en langdurige 
hinder.

Uitbreiding blauwe zone Wilsele dorp: wijziging zones 7 en 8

De gemeenteraad in zitting van heden wordt gevraagd de uitbreiding van de blauwe zone in Wilsele 
Dorp goed te keuren (2021_CBS_01611). Indien deze goedkeuring verkregen wordt, is een 
aanpassing van bewonerszones 7 en 8 noodzakelijk om de bewoners van de straten die aan de 
blauwe zone toegevoegd worden aanspraak te kunnen laten maken op een parkeerkaart. 
Bewonerszone 8 wordt daarbij uitgebreid met een aantal straten. Een aantal straten die momenteel tot 
bewonerszone 7 behoren, worden eveneens overgeheveld naar bewonerszone 8.

Knip Burchtstraat: wijziging zones 9 en 13

Het college in zitting van 15 mei 2020 gaf zijn goedkeuring voor de invoering van een slimme knip in 
de Burchtstraat (2020_CBS_03163). Het is aangewezen dat de grenzen van de bewonerszones 9 en 
13 hierbij aangepast worden, zodat deze overeenstemmen met de grenzen die er ingevolge de knip 
zijn ontstaan. Volgende straten worden daarbij overgeheveld van zone 13 naar zone 9:
- Burchtstraat;
- Valkerijgang;
- Glasblazerijstraat;
- De Hoorn;
- Glasblazerijplein;
- Valkenplein.

Rechtzetting regeling zones 6 en 12 door invoering van bijkomende zone 14

Het college in zitting van 25 september 2014 gaf zijn goedkeuring om de bewoners van de binnenring 
van de Tervuursevest (tussen Kapucijnenvoer en Tervuursepoort) met hun bewonerskaart te laten 
parkeren op de buitenring. Om dit in te voeren werd initieel drie delen van straten, die oorspronkelijk 
enkel in zone 6 opgenomen zat, eveneens opgenomen in zone 12, hetgeen resulteerde in een overlap 
van beide zones in volgende straten:
- Herestraat 1-29; 
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- Groenveldstraat; 
- Tervuursevest 149-289.

Hoewel deze overlap de bewoners van bewonerszone 12 inderdaad de mogelijkheid biedt om 
bijkomend te parkeren in drie voormelde straten, heeft huidige regeling echter eveneens als gevolg 
dat de bewoners van drie voormelde (delen van) straten in feite ook tot bewonerszone 12 behoren, 
hetgeen hen ingevolge artikel 17 recht geeft op het parkeren in vier zones: zone 6, 12, 11 en 13 en 
hetgeen de bewoners van zone 11 en 13 eveneens het recht geeft te parkeren in drie voormelde 
(delen van) straten. Deze gevolgen stroken niet met de beslissing die genomen werd op 25 september 
2014. Om de regeling te doen stroken met de  beslissing van 25 september 2014, is een aanpassing 
noodzakelijk, waarbij voormelde drie (delen van) straten zullen behoren tot een bijkomende, 
afzonderlijke zone 14, waarbij bepaald wordt dat:
- bewoners van zone 6 eveneens gebruik mogen maken van de wettelijke parkeerplaatsen in zone 14;
- bewoners van zone 14 eveneens gebruik mogen maken van de wettelijke parkeerplaatsen in zone 6;
- bewoners van zone 12 eveneens gebruik mogen maken van de wettelijke parkeerplaatsen in zone 
11, 13 en 14.

Besluit

Artikel 1

Het algemeen reglement op de digitale parkeerkaart voor bewoners, autodelers, zorgverstrekkers en 
langdurige hinder te wijzigen overeenkomstig de tekst in bijlage.

Artikel 2

De wijziging in werking te laten treden per maandag 3 mei 2021.

Bijlagen

1. Bewonersparkeren_2021_voorwijziging.pdf
2. Bewonersparkeren_2021_nawijziging.pdf
3. 20210312_Algemeen_reglement_digitale_parkeerkaart_bewoners_autodelers_zorgverstrekke

rs_en_langdurige_hinder.pdf
4. 20210312_Algemeen_reglement_digitale_parkeerkaart_bewoners_autodelers_zorgverstrekke

rs_en_langdurige_hinder_WZ.pdf
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Hoofdstuk I: Algemene bepalingen 
 
Artikel 1: De gemeentelijke parkeerkaart voor bewoners en autodelers wordt vervangen door een 

elektronisch toezichtsysteem op basis van het kenteken van het voertuig zoals bepaald in 
art. 1 van het MB van 9 januari 2007 betreffende de gemeentelijke parkeerkaart en in art. 
27 quater van het KB van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie 
van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg. 
 

Artikel 2: * Er wordt een digitale gemeentelijke bewonerskaart ingevoerd voor het 
bewonersparkeren. 

  * Er wordt een digitale gemeentelijke parkeerkaart ingevoerd voor autodelen.  
  * Er wordt een digitale gemeentelijke parkeerkaart ingevoerd voor zorgverstrekkers. 

* Er wordt een digitale gemeentelijke parkeerkaart ingevoerd voor langdurige hinder 
door openbare werken. 
Elke digitale gemeentelijke kaart wordt aan maximum 1 nummerplaat gekoppeld.  

  De geldigheidsduur van de digitale gemeentelijke bewonerskaart is 3 maanden of 1 jaar. 
De geldigheidsduur van de digitale gemeentelijke parkeerkaart voor autodelen en 
zorgverstrekkers is 1 jaar. De afgeleverde kaarten behouden hun geldigheid tot verstrijken 
van de vervaldatum, tot het niet meer voldoen aan de voorwaarden zoals vermeld in 
artikelen 5, 8, 9 en 14 van onderhavig reglement, tot het stopzetten van de autodeelgroep 
of bij vaststelling zoals vermeld in artikelen 11 en 12 van onderhavig reglement. 

  De digitale gemeentelijke parkeerkaart voor langdurige hinder door openbare werken 
wordt afgeleverd voor de duur van de onbereikbaarheid van de garage of parkeerplaats 
door de openbare werken. 

   
Artikel 3: De digitale gemeentelijke parkeerkaart voor bewoners, autodelers, zorgverstrekkers en 

voor langdurige hinder door openbare werken wordt afgeleverd door het 
gemeentebestuur volgens de bepalingen van het ministerieel besluit van 9 januari 2007 
en kan gebruikt worden waar de gebruiksvoorwaarden van de parkeerautomaten van 
toepassing zijn en binnen de blauwe zone overeenkomstig art. 27.1 en art. 27.2. van het 
KB van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer 
en van het gebruik van de openbare weg. 

 
          Artikel 4: Een organisatie komt in aanmerking voor een erkenning als organisatie voor commercieel 

autodelen of als koepelorganisatie voor particulier autodelen als deze organisatie voldoet 
aan de door de gemeenteraad vastgelegde erkenningsvoorwaarden en –procedure: 
- een vraag tot erkenning wordt door de betreffende organisatie via brief aan het 

college van burgemeester en schepenen overgemaakt; 
- het betreft een officiële organisatie voor autodelen; 
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- de primaire doelstelling van de organisatie is het promoten en faciliteren van 
autodelen met nadruk op duurzaamheid en milieu; 

- het systeem is laagdrempelig en eenvoudig qua gebruik; 
- kortetermijnuitleen is mogelijk; 
- de organisatie van het autodelen is gebaseerd op lidmaatschap of contract;  
- de kosten voor de gebruikers hangen grotendeels samen met het gebruik van de 

deelwagen; 
- de deelwagens zijn dag en nacht beschikbaar. 
 
De gemeenteraad delegeert de bevoegdheid met betrekking tot erkenning van de 
betreffende organisatie aan het college van burgemeester en schepenen. 
 
De vraag tot erkenning wordt door de betreffende organisatie via brief aan het college 
van burgemeester en schepenen overgemaakt. Bij de aanvraag worden op straffe van 
onontvankelijkheid de volgende documenten gevoegd: 
- statuten van de organisatie; 
- toelichting bij het systeem van autodelen; 
- alle andere nuttige documenten waaruit blijkt dat de organisatie aan de 

erkenningsvoorwaarden voldoet. 
 
Het college van burgemeester en schepenen stelt de aanvrager binnen de 60 dagen na 
ontvangst van de aanvraag per brief in kennis van de beslissing inzake de erkenning. 

 
 
Hoofdstuk II: De digitale gemeentelijke bewonerskaart 
 
Artikel 5: De digitale gemeentelijke bewonerskaart wordt afgeleverd door het gemeentebestuur 

indien aan volgende voorwaarden wordt voldaan: 
- de aanvrager is in het bevolkingsregister van de stad Leuven ingeschreven op het 

adres waarvoor de digitale gemeentelijke bewonerskaart aangevraagd wordt;  
- de aanvrager staat ingeschreven op een adres waar het beperkt parkeren (blauwe 

zone of betalende zone) van toepassing is; 
- de nummerplaathouder van het voertuig waarvoor de digitale gemeentelijke 

bewonerskaart wordt aangevraagd, is ingeschreven op dit adres;  
- bij aanvraag van de digitale gemeentelijke bewonerskaart voor een (buitenlands) 

firmavoertuig dient de aanvrager een bewijs voor te leggen waaruit blijkt dat de 
aanvrager permanent beschikt over het voertuig. Hiervoor moet het attest 
firmawagen (bijlage A) worden gebruikt; 

- een huurovereenkomst of een leasingcontract tussen particulieren wordt niet 
aanvaard, enkel leasingcontracten met een erkende firma worden aanvaard; 

- er kunnen maximaal 2 digitale gemeentelijke bewonerskaarten per wooneenheid 
afgeleverd worden. Indien er meerdere gezinnen in één wooneenheid wonen, wordt 
een digitale gemeentelijke bewonerskaart slechts afgeleverd bij een officiële 
vergunde opdeling of bij volgende vormen van samenwonen: zorgwonen, 
alleenstaanden op 1 adres (beschut wonen), gemeenschappen (kloosters, rustoorden 
en kazernes); 

- een digitale gemeentelijke bewonerskaart kan aan een voertuig dat in het buitenland 
is ingeschreven, slechts afgeleverd worden voor een periode van 3 maanden. Deze 
periode is bedoeld om het voertuig op een reglementaire wijze in te schrijven bij de 
DIV. Na het verlopen van deze drie maanden is er geen verlenging van de digitale 
gemeentelijke bewonerskaart mogelijk voor dezelfde buitenlandse nummerplaat; 
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- een digitale gemeentelijke bewonerskaart wordt slechts afgeleverd aan voertuigen 
die volgens het KB 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 “personenauto’s 
M1” (beperkt tot sedan, voertuig met achterklep, stationwagen, coupé, cabriolet, 
voertuig voor meerdere doeleinden, auto’s voor dubbel gebruik en minibussen) en 
onder de klasse “lichte vrachtwagens”, maar met beperking tot de voertuigen met 
volgende afmetingen van deze laatste klasse: 

• lengte: kleiner of gelijk aan 4,90 meter; 

• hoogte: kleiner of gelijk aan 1,90 meter. 
 De aanvrager dient de afmetingen van het voertuig te bewijzen aan de hand van een 
bewijsstuk van het betreffende voertuig; 

- een digitale gemeentelijke bewonerskaart wordt eveneens afgeleverd aan vierwielige 
voertuigen met nummerplaat met een maximale snelheid van 45 km/u en 
ingeschreven als bromfiets; 

- de digitale gemeentelijke bewonerskaart kan voor een korte periode (maximum 1 
maand) overgezet worden op een vervangwagen. De aanvraag dient door de burger 
te gebeuren bij de gemeentelijke administratie. Na herstelling wordt de digitale 
gemeentelijke bewonerskaart terug overgezet naar de eigen wagen door de 
gemeentelijke administratie; 

- er wordt geen digitale gemeentelijke bewonerskaart afgeleverd aan huurwagens en 
wagens met een Z-nummerplaat (handelaars- en proefritnummerplaat); 

- de houder van een bewonerskaart verplicht zich ertoe om elke wijziging in 
persoonlijke gegevens (bv. bij verhuis, wijziging nummerplaat, wijziging e-
mailadres…) onmiddellijk over te maken aan het A-loket. 

 
Artikel 6: Voor het verkrijgen van de digitale gemeentelijke bewonerskaart dienen volgende 

documenten voorgelegd te worden: 
- de identiteitskaart van de aanvrager; 
- het kentekenbewijs van het voertuig (deel I recto-verso met de identificatie van de 

houder bij de inschrijving) waarvoor een digitale gemeentelijke bewonerskaart wordt 
aangevraagd; 

- het leasingbewijs van het betreffende voertuig indien de aanvrager een particulier is 
of het attest firmawagen (bijlage A) indien het betreffende voertuig een 
bedrijfsvoertuig is; 

- het bewijsstuk waarmee de afmetingen van het voertuig kunnen bewezen worden 
indien het voertuig waarvoor een digitale gemeentelijke bewonerskaart wordt 
aangevraagd een lichte vrachtwagen is; 

- bij adreswijziging: het document ‘ontvangstbewijs van verblijfsverandering’ (hiermee 
kan de aanvrager éénmalig een bewonerskaart voor maximum 3 maanden bekomen). 

 
 
Hoofdstuk III: De digitale gemeentelijke parkeerkaart voor particulier autodelen 
 
Artikel 7: Voor het verkrijgen van de digitale gemeentelijke parkeerkaart voor particulier autodeler 

dient de aanvraag te gebeuren door een door het college van burgemeester en schepenen 
erkende koepelorganisatie voor particulier autodelen. De erkende koepelorganisatie 
dient op vraag van de stad Leuven volgende documenten voor te leggen van elke 
autodeelgroep die een digitale gemeentelijke parkeerkaart aanvraagt: 
- een getekend autodeelcontract tussen de leden van de autodeelgroep in 

samenwerking met de erkende koepelorganisatie voor particulier autodelen; 
- autodeelsysteem (uitleen of mede-eigendom); 
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- een verklaring op eer van elk lid van de autodeelgroep waarin staat dat dit lid effectief 
aan autodelen doet; 

- een kopie van het lidmaatschap van de erkende koepelorganisatie voor particulier 
autodelen van elk lid van de autodeelgroep; 

- een attest waarbij alle leden van de autodeelgroep aantonen dat zij over een 
permanent gebruiksrecht op de deelauto beschikken doordat zij zijn opgenomen in 
de verzekeringspolis van het voertuig, ofwel als bestuurder van het voertuig, ofwel 
door middel van een autodeelverzekeringspolis; 

- een kopie van het rijbewijs van elk lid van de autodeelgroep; 
- een kopie van het kentekenbewijs van het voertuig (deel I recto-verso met de 

identificatie van de houder bij de inschrijving) en de gegevens van het voertuig/de 
voertuigen die door deze autodeelgroep gedeeld wordt/worden en waarvoor een 
digitale gemeentelijke parkeerkaart wordt aangevraagd; 

- een kopie van het gelijkvormigheidsattest of de handleiding van het voertuig indien 
het voertuig waarvoor een digitale gemeentelijke parkeerkaart wordt aangevraagd 
een lichte vrachtwagen is. 

 
Artikel 8: Een autodeelgroep waarvan de nummerplaathouder van de autodeelwagen in de 

betalende of blauwe zone woont, kan aanspraak maken op een gratis digitale 
gemeentelijke parkeerkaart voor particulier autodelen zonder beperking van zone(s). De 
digitale gemeentelijke parkeerkaart voor particulier autodelen wordt afgeleverd door het 
gemeentebestuur indien aan volgende voorwaarden wordt voldaan: 
- de autodeelgroep moet uit minstens 4 leden per nummerplaat van de autodeelwagen 

bestaan, waarvan meer dan de helft in Leuven gedomicilieerd is; 
- men mag lid zijn van verschillende autodeelgroepen, maar men wordt slechts in één 

groep meegeteld, nl. de eerste deelgroep waarvan men lid wordt, naar toekenning 
van de digitale gemeentelijke parkeerkaart toe; 

- personen die onder eenzelfde domicilie-adres lid zijn van een(zelfde) autodeelgroep, 
worden slechts als 1 lid geteld naar toekenning van de digitale gemeentelijke 
parkeerkaart toe; 

- het voertuig waarvoor de digitale gemeentelijke parkeerkaart wordt aangevraagd, is 
ingeschreven op naam en domicilie-adres van één van de leden van de betreffende 
autodeelgroep;  

- de leden van de autodeelgroep moeten over een rijbewijs voor een voertuig van de 
betreffende klasse beschikken waaronder de autodeelwagen valt; 

- een digitale gemeentelijke parkeerkaart wordt slechts afgeleverd aan voertuigen die 
volgens het KB 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 “personenauto’s M1” (beperkt tot sedan, voertuig 
met achterklep, stationwagen, coupé, cabriolet, voertuig voor meerdere doeleinden, 
auto’s voor dubbel gebruik en minibussen) en onder de klasse “lichte vrachtwagens”, 
maar met beperking tot de voertuigen met volgende afmetingen van deze laatste 
klasse: 

• lengte: kleiner of gelijk aan 4,90 meter; 

• hoogte: kleiner of gelijk aan 1,90 meter. 
De aanvrager dient de afmetingen van het voertuig te bewijzen aan de hand van een 
bewijsstuk van het betreffende voertuig; 

- er wordt geen digitale gemeentelijke parkeerkaart afgeleverd aan leasingvoertuigen, 
bedrijfswagens, huurwagens, wagens met een buitenlandse nummerplaat en wagens 
met een Z-nummerplaat (handelaars- en proefritnummerplaat); 

- de digitale gemeentelijke parkeerkaart kan voor een korte periode (maximum 1 
maand) overgezet worden op een vervangwagen. De aanvraag dient door de burger 
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te gebeuren bij de gemeentelijke administratie. Na herstelling wordt de digitale 
gemeentelijke parkeerkaart terug overgezet naar de autodeelwagen door de 
gemeentelijke administratie; 

- de leden van een autodeelgroep verplichten zich ertoe om elke wijziging in 
persoonlijke gegevens (bv. bij verhuis, stoppen met autodelen,…) onmiddellijk over 
te maken aan de erkende koepelorganisatie voor particulier autodelen.   
 

Artikel 9:  Een autodeelgroep waarvan de nummerplaathouder van de autodeelwagen niet in de 
betalende of blauwe zone woont, kan aanspraak maken op de aankoop van een digitale 
gemeentelijke parkeerkaart met beperking van zone(s) voor particulier autodelen indien 
aan volgende voorwaarden wordt voldaan: 
- de autodeelgroep bestaat uit tenminste 3 leden;  
- de autodeelgroep bestaat enkel uit leden met hun domicilie-adres in Leuven; 
- men mag lid zijn van verschillende autodeelgroepen, maar men wordt slechts in één 

groep meegeteld, nl. de eerste deelgroep waarvan men lid wordt, naar toekenning 
van de digitale gemeentelijke parkeerkaart toe; 

- personen die onder eenzelfde domicilie-adres lid zijn van een(zelfde) autodeelgroep, 
worden slechts als 1 lid geteld naar toekenning van de digitale gemeentelijke 
parkeerkaart toe; 

- het voertuig waarvoor de digitale gemeentelijke parkeerkaart wordt aangevraagd, is 
ingeschreven op naam en domicilie-adres van één van de leden van de betreffende 
autodeelgroep;  

- de leden van de autodeelgroep moeten over een rijbewijs voor een voertuig van de 
betreffende klasse beschikken waaronder de autodeelwagen valt; 

- een digitale gemeentelijke parkeerkaart wordt slechts afgeleverd aan voertuigen die 
volgens het KB 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 “personenauto’s M1” (beperkt tot sedan, voertuig 
met achterklep, stationwagen, coupé, cabriolet, voertuig voor meerdere doeleinden, 
auto’s voor dubbel gebruik en minibussen) en onder de klasse “lichte vrachtwagens”, 
maar met beperking tot de voertuigen met volgende afmetingen van deze laatste 
klasse: 

• lengte: kleiner of gelijk aan 4,90 meter; 

• hoogte: kleiner of gelijk aan 1,90 meter. 
 De aanvrager dient de afmetingen van het voertuig te bewijzen aan de hand van een 
bewijsstuk van het betreffende voertuig; 

- er wordt geen digitale gemeentelijke parkeerkaart afgeleverd aan leasingvoertuigen, 
bedrijfswagens, huurwagens, wagens met een buitenlandse nummerplaat en wagens 
met een Z-nummerplaat (handelaars- en proefritnummerplaat); 

- de digitale gemeentelijke parkeerkaart kan voor een korte periode (maximum 1 
maand) overgezet worden op een vervangwagen. De aanvraag dient te gebeuren bij 
de gemeentelijke administratie. Na herstelling wordt de digitale gemeentelijke 
parkeerkaart terug overgezet naar de autodeelwagen door de gemeentelijke 
administratie; 

- de leden van een autodeelgroep verplichten zich ertoe om elke wijziging in 
persoonlijke gegevens (bv. bij verhuis, stoppen met autodelen,…) onmiddellijk over 
te maken aan de erkende koepelorganisatie voor particulier autodelen. 

 
Artikel 10: Voor het verkrijgen van de digitale gemeentelijke parkeerkaart met beperking van 

parkeerzone(s) voor  particulier autodelen dient de aanvrager zich bij het stadskantoor 
aan te melden na akkoord van een door het college van burgemeester en schepenen 
erkende koepelorganisatie voor particulier autodelen. Het akkoord van de erkende 
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koepelorganisatie dient te melden dat ze de documenten van de betreffende 
autodeelgroep die een digitale gemeentelijke parkeerkaart aanvraagt, zoals bepaald in 
artikel 7, heeft gecontroleerd. De erkende koepelorganisatie bezorgt dit akkoord aan de 
stad Leuven. Na goedkeuring van de stad Leuven verwittigt de erkende koepelorganisatie 
de leden van de autodeelgroep. 

 
Artikel 11: Wanneer er niet meer voldaan wordt aan de voorwaarden vastgelegd voor het verkrijgen 

van een digitale gemeentelijke parkeerkaart voor particulier autodelen, dienen de leden 
van de autodeelgroep dit onmiddellijk aan de erkende koepelorganisatie voor particulier 
autodelen te laten weten. De autodeelgroep krijgt vervolgens een maand de tijd om zich 
opnieuw in regel te stellen volgens de opgelegde voorwaarden. Kan de autodeelgroep 
zich binnen deze maand niet in regel stellen, dan wordt de digitale gemeentelijke  
parkeerkaart voor particulier autodelen ingetrokken. 

 
Artikel 12: Bij vaststelling van het doorgeven van foutieve informatie of het uitblijven van de  
  documenten uit artikel 7 tot het bekomen van een digitale gemeentelijke parkeerkaart 
  voor particulier autodelen wordt de digitale gemeentelijke parkeerkaart voor particulier 
  autodelen onmiddellijk ingetrokken. De houder van de digitale gemeentelijke 
  parkeerkaart voor particulier autodelen wordt hiervan op de hoogte gesteld door de 
  erkende koepelorganisatie. 
 
 
Hoofdstuk IV: De digitale gemeentelijke parkeerkaart voor commercieel autodelen 
 
Artikel 13: De voertuigen met vaste standplaats in Leuven die door de erkende organisatie voor 

commercieel autodelen worden aangeboden en die voldoen aan de voorwaarden 
opgenomen in artikel 5 wat betreft afmetingen en buitenlandse nummerplaten, krijgen 
een digitale gemeentelijke parkeerkaart voor commercieel autodelen na voorleggen van 
het inschrijvingsformulier en het bewijsstuk met afmetingen van het betreffende 
voertuig. 

 
 
Hoofdstuk V: De digitale gemeentelijke parkeerkaart voor zorgverstrekkers 
 

Artikel 14: Een zorgverstrekker kan aanspraak maken op maximaal één digitale gemeentelijke 
parkeerkaart voor zorgverstrekkers met beperking tot zone 1 (bijlage B) en gelinkt aan 
één voertuig. De maximaal toegestane parkeerduur bedraagt 1 uur. 

 
Het begrip zorgverstrekkers wordt beperkt tot zij, die voor medische en 
zorgverstrekkende hulp van personen aan huis, moeten kunnen instaan. Voor de 
toepassing van dit reglement wordt onder zorgverstrekkers verstaan: geneesheren, 
kinesitherapeuten, thuisverpleegkundigen, vroedvrouwen, zorgkundigen en medische 
pedicures. 

 
  De digitale gemeentelijke parkeerkaart voor zorgverstrekkers wordt afgeleverd door het 

gemeentebestuur indien aan volgende voorwaarden wordt voldaan: 
- de aanvrager, met uitzondering van de medische pedicure, is erkend door het RIZIV 

of de Vlaamse Gemeenschap; 
- de medische pedicure is ingeschreven in  de Kruispuntbank van Ondernemingen als 

medische pedicure; 
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- het voertuig waarvoor de digitale gemeentelijke parkeerkaart wordt aangevraagd, 
staat ingeschreven op het adres van de natuurlijke persoon of de rechtspersoon, 
tenzij er een leasingbewijs of een attest firmawagen (bijlage A) is; 

- het voertuig wordt gebruikt voor huisbezoeken in de autoluwe zone en/of het 
voetgangersgebied; 

- een digitale gemeentelijke parkeerkaart wordt slechts afgeleverd aan voertuigen die 
volgens het KB 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 “personenauto’s M1” (beperkt tot sedan, voertuig 
met achterklep, stationwagen, coupé, cabriolet, voertuig voor meerdere doeleinden, 
auto’s voor dubbel gebruik en minibussen) en onder de klasse “lichte vrachtwagens”, 
maar met beperking tot de voertuigen met volgende afmetingen van deze laatste 
klasse: 

• lengte: kleiner of gelijk aan 4,90 meter; 

• hoogte: kleiner of gelijk aan 1,90 meter. 
De aanvrager dient de afmetingen van het voertuig te bewijzen aan de hand van een 
bewijsstuk van het betreffende voertuig. 

   
  Bij het niet meer voldoen aan de voorwaarden of bij misbruik, wordt de digitale 

gemeentelijke parkeerkaart voor zorgverstrekkers onmiddellijk ingetrokken. 
 
Artikel 15: Voor het verkrijgen van de digitale gemeentelijke parkeerkaart voor zorgverstrekkers 

dienen volgende documenten voorgelegd te worden: 
- de identiteitskaart van de aanvrager; 
- het kentekenbewijs van het voertuig (deel I recto-verso met de identificatie van de 

houder bij de inschrijving) waarvoor een digitale gemeentelijke parkeerkaart voor 
zorgverstrekkers wordt aangevraagd; 

- bij aanvraag van de digitale gemeentelijke parkeerkaart voor zorgverstrekkers voor 
een firmavoertuig dient de aanvrager een bewijs voor te leggen waaruit blijkt dat de 
aanvrager permanent beschikt over het voertuig. Hiervoor moet het attest 
firmawagen (bijlage A) worden gebruikt. Een huurovereenkomst of een 
leasingcontract tussen particulieren wordt niet aanvaard, enkel leasingcontracten 
met een erkende firma worden aanvaard; 

- voor de aanvrager die geen medische pedicure is: het bewijsstuk dat aantoont dat de 
aanvrager erkend is door het RIZIV of de Vlaamse Gemeenschap en dat deze 
geneesheer, kinesitherapeut, thuisverpleegkundige, vroedvrouw of zorgkundige is; 

- voor de medische pedicure: het attest/bewijsstuk van opleiding tot medische 
pedicure en inschrijving in de Kruispuntbank van ondernemingen onder Nacebel-code 
86.90506 (Pedicure activiteiten); 

- verklaring op eer van huisbezoeken in de autoluwe zone en/of het voetgangersgebied 
in Leuven (bijlage C); 

- het bewijsstuk waarmee de afmetingen van het voertuig kunnen bewezen worden 
indien het voertuig waarvoor een digitale gemeentelijke parkeerkaart voor 
zorgverstrekkers wordt aangevraagd een lichte vrachtwagen is. 
 
 

Hoofdstuk VI: De digitale gemeentelijke parkeerkaart voor langdurige hinder bij openbare werken 
 
Artikel 16:  Een huurder of eigenaar (natuurlijke persoon of rechtspersoon) van een garage of 

parkeerplaats, die in de blauwe of betalende zone gelegen is en gedurende minstens 1 
week onbereikbaar is omwille van openbare werken, kan aanspraak maken op een gratis 
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digitale gemeentelijke parkeerkaart voor de duur van de onbereikbaarheid. De digitale 
gemeentelijke parkeerkaart kan aangevraagd worden door het aanvraagformulier in te 
vullen en te bezorgen aan de leidend ambtenaar van de werken.  

  Bij het aanvraagformulier wordt een kopie van de huurovereenkomst of een schriftelijk 
eigendomsbewijs gevoegd. 
Per garage of parkeerplaats kan er slechts één digitale gemeentelijke parkeerkaart 
afgeleverd worden.  

 
 
Hoofdstuk VII: Toepassingsgebied van de digitale gemeentelijke bewoners- en parkeerkaart 
 
Artikel 17: Voor het bewonersparkeren wordt het gebied onderverdeeld volgens de zones op  

bijgevoegd plan (bijlage D). Een bewoner van een bepaalde zone mag alleen gebruik 
maken van de wettelijke parkeerplaatsen in de eigen zone. 
Bewoners van zone 6 mogen eveneens gebruik maken van de wettelijke parkeerplaatsen 
in zone 14. 
Bewoners van zone 9 mogen eveneens gebruik maken van de wettelijke parkeerplaatsen 
in zone 10 en 13. 
Bewoners van zone 10 mogen eveneens gebruik maken van de wettelijke parkeerplaatsen 
in zone 9 en 11. 
Bewoners van zone 11 mogen eveneens gebruik maken van de wettelijke parkeerplaatsen 
in zone 10 en 12. 
Bewoners van zone 12 mogen eveneens gebruik maken van de wettelijke parkeerplaatsen 
in zone 11, 13 en 14. 
Bewoners van zone 13 mogen eveneens gebruik maken van de wettelijke parkeerplaatsen 
in zone 9 en 12. 
Bewoners van zone 14 mogen eveneens gebruik maken van de wettelijke parkeerplaatsen 
in zone 6. 

  
 De digitale gemeentelijke bewonerskaart en de digitale gemeentelijke parkeerkaart 

kunnen gebruikt worden op alle wettelijke parkeerplaatsen die onder de blauwe zone of 
het betalend parkeren vallen in de toegekende bewonerszone(s), met uitzondering van 
de speciale parkeerplaatsen (bv. kortparkeren (tijdens de aangebrachte tijdsvenster op 
de aanwezige signalisatie), laad- en loszones, mindervalidenparkeerplaatsen,…). 
 
Voertuigen die geparkeerd staan voor de inrij van eigendommen en waarvan het 
inschrijvingsteken van dit voertuig leesbaar op de inrij is aangebracht, worden vrijgesteld 
van het beperkt parkeren (blauwe zone) of het betalend parkeren. 

  
 Een voertuig van het commercieel autodelen en van een particuliere autodeelgroep die 

aan de voorwaarden van artikel 8 voldoet, krijgt een gratis digitale gemeentelijke 
parkeerkaart zonder beperking van zone(s). 

  
 Een particuliere autodeelgroep die aan de voorwaarden van artikel 9 en artikel 10 voldoet, 

kan een digitale gemeentelijke parkeerkaart aankopen voor de zones waarin de 
respectievelijke leden wonen. 

 
De digitale gemeentelijke parkeerkaart voor langdurige hinder bij openbare werken, zoals 
vermeld in artikel 16, wordt afgeleverd zonder beperking van zone(s). 
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Hoofdstuk VIII: Overgangsbepalingen 
 
 
Artikel 18: Het algemeen reglement betreffende de digitale gemeentelijke parkeerkaart voor 

bewoners, autodelers en zorgverstrekkers van 28 september 2020 wordt opgeheven en 
vervangen door onderhavig reglement op 3 mei 2021. 

 
Artikel 19: Het algemeen reglement betreffende de digitale gemeentelijke parkeerkaart voor 

bewoners, autodelers en zorgverstrekkers wordt bekendgemaakt volgens artikel 287 en 
artikel 288 van het decreet lokaal bestuur. 
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BIJLAGE A 
 
 

 
ATTEST FIRMAWAGEN 

 
In te vullen door werkgever: 
 
NAAM WERKGEVER .…………………………………………………………………………………………. 
 
 
FUNCTIE …………………………………………………………………………………………………. 
 
 
FIRMA  …………………………………………………………………………………………………. 
 
 
NUMMERPLAAT FIRMAWAGEN ……………………………………………………………………………. 
 
 
WAGEN INGESCHREVEN OP NAAM VAN ………………………………………………………………... 
 
 
NAAM WERKNEMER    …………………….…………………………………………………….................... 
 
 
ADRES WERKNEMER    …………………….……………………………………………………................... 
 
ENKEL IN TE VULLEN BIJ VERLENGING BEWONERSKAART - PARKEERKAART: 
 
…………………………………………… (bv. B000-111-333) 
 
Ondergetekende verklaart officieel dat de werknemer een personeelslid is bij de firma  
 
................................................................................... 
 
en in die hoedanigheid bestendig* over een firmawagen beschikt. 
 
Naam en handtekening werkgever                                    Datum + stempel firma 
 
 
………………………………………………………                                    …..…-………..-………… 
 
* Noot aan de verantwoordelijke: 
 
Het is de bedoeling van dit attest om de inwoners van de stad Leuven die permanent over een firmawagen 
beschikken, de mogelijkheid te geven om een bewonerskaart / parkeerkaart aan te vragen. De bepaling 
“bestendig” houdt in dat de werknemer gewoonlijk gebruik maakt van het voertuig en dus ook buiten de werkuren 
het voertuig mag gebruiken.  
 
Voor meer informatie: 
Stad Leuven - A-loket 
Stadskantoor 
Professor Van Overstraetenplein 1 
3000 Leuven 
016 27 20 00 
a-loket@leuven.be  
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BIJLAGE B 
Parkeerzone voor zorgverstrekkers 
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BIJLAGE C 
 
 
  

 
Digitale gemeentelijke parkeerkaart voor zorgverstrekkers 

Verklaring op eer 
 

 

 

 
Hierbij verklaar ik, ondergetekende ………………………………………………………………… 
 
met adres ……………………………………………………………………………………………… 
 
met als beroepsactiviteit (*): 
 

• geneesheer 

• kinesitherapeut 

• medische pedicure 

• thuisverpleegkundige 

• vroedvrouw 

• zorgkundige 

dat het voertuig met nummerplaat: ………………………………………………………………… 
 
waarvoor een digitale gemeentelijke parkeerkaart aangevraagd wordt, gebruikt wordt voor 
huisbezoeken in de autoluwe zone en/of het voetgangersgebied. 
 
Handtekening       Datum 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(*) schrappen wat niet past  
 
 
Voor meer informatie: 
Stad Leuven - A-loket 
Stadskantoor 
Professor Van Overstraetenplein 1 
3000 Leuven 
016 27 20 00 
a-loket@leuven.be  
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BIJLAGE D 
Bewonerszones 
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