
Vergunningen voor toegang tot autovrij gebied Gent 

Gebruikershandleiding voor online beheertool 
 

Wat ? 
De online beheertool is een digitale toepassing waarmee een aantal burgers of diensten aan derden 

zelf toegang kunnen verlenen om toegang te krijgen tot het autovrij gebied.  

Waar ? 
Gent telt 5 autovrije gebieden. Waar die liggen vindt u op deze kaart. 

 

  



Wie krijgt toegang tot de beheertool ? 
De volgende categorieën kunnen gebruik maken  

1. Bewoner van het autovrij gebied 

2. Bedrijf met garage of standplaats in het autovrij gebied 

3. Hotel gevestigd in het autovrij gebied 

4. Garage of standplaats in het autovrij gebied 

5. Stadsdistributie 

6. Tijdelijke markten of evenementen  

7. Cultuurhuizen 

8. Nutsdiensten 

Hoeveel vergunningen kan men per dag ingeven ?  
 

Wie Hoeveel nummerplaten 
per dag 

Hoeveel 
keer 
vervangen 
per dag 

Totaal per dag 

Bewoner 2 per domicilie 3 8 

Hotel gevestigd in het 

autovrij gebied 

Aantal 

autostandplaatsen +1 

3 Aantal 
standplaatsen +1 
x 4 

Garage of standplaats 

in het autovrij gebied 

1 per 

garage/standplaats 

3 Aantal 
standplaatsen x 4 

Stadsdistributie Zoveel als er wagens 

zijn 

  

Tijdelijke markten of 

evenementen  

Voor iedereen die er 

een nodig heeft 

  

 Cultuurhuizen 10 1 20 

Nutsdiensten 20 1 40 

 

  



Tijdsduur van de vergunning 
Hoe lang een vergunning geldig is, hangt af van de categorie. 

Een nummerplaat die op een bepaalde dag werd ingegeven, krijgt die vergunning van 00 uur ’s 

morgens tot 24 uur ’s avonds.  

De vergunning geldt dus vanaf de dag van de aanvraag tot de dag waarop u de nummerplaat afmeldt 

of wijzigt (en dat tot 23.59 uur). 

 

Voor welke apparaten is de online tool bruikbaar ? 
– Toegankelijk via elke webbrowser (Chrome, Explorer, Firefox, …) 

– Toegankelijk via elk mobile device (smartphone, tablet, Ipad, Iphone,…) 

 

Algemene principes 
Iedere gebruiker van een beheertool kan zelf een aantal nummerplaten in het systeem ingeven en zo 

toestemming verlenen om het autovrij gebied in te rijden.  

Dit is NOOIT een vergunning om te parkeren in het autovrij gebied. 

U hoeft enkel de begindatum te vermelden, voor de start van de registratie. De registratie blijft dan 

geldig tot de nummerplaat is vervangen door een andere nummerplaat of tot ze is afgemeld.  

• Bedrijf gevestigd in AG met garage/standplaats 

• Garage/standplaats in AG 

• Hotel 

• Nutsdienst 

• Tijdelijke markten en evenementen 

• Bezoeker van een bewoner 

• Stadsdistributie 

 

Hoe aanvraag voor gebruik online beheertool doen ?  
Op de website via volgende link : https://stad.gent/mobiliteitsplan/vergunningen-en-toegangsbeleid-

van-het-autovrij-gebied/hoe-vraagt-u-een-vergunning-aan 

En kies dan voor de optie “Vergunning door middel van de online beheertool”: 

www.stad.gent/beheertool .  

Of via de balie van het Mobiliteitsbedrijf, Sint-Michielsplein 9 – 9000 Gent – tel. 09 266 29 99 

https://stad.gent/mobiliteitsplan/vergunningen-en-toegangsbeleid-van-het-autovrij-gebied/hoe-vraagt-u-een-vergunning-aan
https://stad.gent/mobiliteitsplan/vergunningen-en-toegangsbeleid-van-het-autovrij-gebied/hoe-vraagt-u-een-vergunning-aan
http://www.stad.gent/beheertool


Openingsuren zie https://mobiliteit.stad.gent/mobiliteitsbedrijf/contact 

De aanvraag voor gebruik van de beheertool wordt door het Mobiliteitsbedrijf onderzocht en indien 

u recht hebt op het gebruik van die tool, krijgt u via e-mail een gebruikersnaam (nummer) en code.  

Inloggen in de beheertool 
 Rechtstreekse link naar de online beheertool: www.stad.gent/onlinebeheertool  

 Gebruikersnaam (nummer) + code (worden na goedkeuring vergunning via e-mail 

toegestuurd aan de gebruiker) 

 Mogelijkheid om login te bewaren 

 

 

Werken in de beheertool 
De menustructuur is toegankelijk door in de linkerbovenhoek op onderstaand icoon te klikken 

 

 

Gebruikersnaam 

Zone van het autovrij gebied waarvoor de toegang 

geldig is 

 

 

Bekijk alle op dit moment actieve nummerplaten 

 

Nummerplaat aanmelden 

Gebruik van streepjes, spaties, speciale tekens niet 

toegestaan 

 

https://mobiliteit.stad.gent/mobiliteitsbedrijf/contact
http://www.stad.gent/onlinebeheertool


 

Geschiedenis van de aangemelde nummerplaten 

weergeven 

 

Wordt momenteel nog niet gebruikt 

 

Altijd uitloggen alvorens de applicatie af te sluiten 

 

 

 

Zo ziet het scherm eruit als u slechts één actieve nummerplaat hebt ingevoerd: 

 

Zo ziet het scherm er uit als in Actief meerdere nummerplaten aangemeld zijn. 

 

Door een actief kenteken aan te klikken, kunt u de specifieke reservatie openen en bewerken 



 

 

Om een nummerplaat in te geven, gaat u als volgt te werk 

• Klik op ‘Kenteken aanmelden’. 

• Voer uw nummerplaat in het veld ‘kenteken’ in. 

• Of gebruik een van de nummerplaten die reeds toegevoegd zijn door het icoon aan te 

klikken. 

 

 Geef vervolgens de startdatum in. Een einddatum kunt u niet invullen. Dat is niet nodig: de 

registratie blijft geldig tot u een andere nummerplaat invoert of tot u ze afmeldt. Klik telkens 

op OK.  



 

 

Nummerplaat onthouden 

 Vaak gebruikte nummerplaten kunnen toegevoegd worden aan een lijst 

 Vink ‘Kenteken onthouden’ aan 

 Geef de naam/omschrijving van de houder van de nummerplaat in 

 Nadat u op aanmelden geklikt hebt, wordt de nummerplaat toegevoegd 

 



 

Een nummerplaat aanmelden (invoeren) 

Ga naar ‘Kenteken aanmelden’ 

Klik op de onderste blauwe balk ‘Aanmelden Kenteken’ 

 

Nadat de nummerplaat aangemeld is, verschijnt die tussen de actieve nummerplaten 

 

 

Nummerplaat afmelden (desactiveren) 

• Klik op de af te melden nummerplaat in het overzicht ‘Actief’ 

• Klik op ‘Afmelden Kenteken’(blauwe balk onderaan) 



 

U kunt ook de tijdsduur van de vergunning aanpassen door op de knoppen – 24 uur of + 24 uur te 

klikken.  

Geschiedenis opvragen 

Na het afmelden van de nummerplaat komt die in het overzicht ‘Geschiedenis’ – ‘Reserveringen’ 

 

 

Uitloggen 

Uitloggen doet u door in de menustructuur te klikken op de onderste optie ‘Uitloggen’ 

Gelieve uit te loggen telkens u de online tool hebt gebruikt.  

 


