
 
 

Info Parkeerkaart voor personen met een beperking 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hoe kan ik een parkeerkaart voor personen met een beperking aanvragen?  
 
U kunt de parkeerkaart aanvragen:  
- bij voorkeur door gebruik te maken van het contactformulier op de website 
(http://handicap.fgov.be/nl).  
 
- u belt naar het callcenter op het nummer 0800 987 99 (van maandag tot vrijdag, van 8.30 
uur tot 13.00 uur). Zorg ervoor dat u uw rijksregisternummer bij de hand hebt, de operator 
zal ernaar vragen. 
 
- u schrijft een brief:  
 
Directie-generaal Personen met een handicap  
Cel parkeerkaarten & attesten  
Administratief Centrum Kruidtuin - Finance Tower  
Kruidtuinlaan 50 bus 150  
1000 Brussel  
In uw brief vermeldt u:  
ο dat het om een aanvraag van de parkeerkaart gaat,  
ο uw dossiernummer (= de 11 cijfers van uw Rijksregister).  
 
 

Hoe en wanneer krijg ik mijn parkeerkaart?  
 
U zult uw kaart krijgen met de post.  
Houd rekening met de leveringstermijn:  
- als u al erkend bent, krijgt u uw kaart ongeveer 3 weken nadat wij uw e-mail of brief 
ontvangen hebben, of nadat u uw aanvraag ingediend hebt bij de gemeente of uw 
ziekenfonds.  
- Als u nog niet erkend bent, moeten wij uw handicap evalueren en dan kan het 4 maanden 
duren vooraleer u uw kaart ontvangt.  
 
 
 
 
 



Waar en op welke manier moet ik mijn parkeerkaart in het voertuig leggen?  
 
U moet uw kaart vooraan in uw voertuig leggen op het dashboard. Het symbool van de 
persoon in een rolstoel moet zichtbaar zijn.  
 
Blijft mijn parkeerkaart altijd geldig? 
  
In principe zal uw parkeerkaart levenslang geldig zijn.  
Onder het symbool van de persoon in een rolstoel staat dan: “vervaldatum: onbepaald” of 
“vervaldatum: geldig tot 31/12/9999”.  
Maar, als er achter de “vervaldatum” een andere datum staat, dan kunt u de kaart slechts 
gebruiken tot aan die datum.  
• Is uw handicap erkend voor een bepaalde periode dan heeft u een parkeerkaart met een 
beperkte geldigheid (de kaart is geldig tot de datum die op uw bewijs van erkenning staat, 
die datum staat ook op uw kaart).  
 
Opgelet!  
Als deze parkeerkaart gaat vervallen wordt ze niet automatisch hernieuwd. Wilt u een 
nieuwe dan moet u zelf een aanvraag indienen. U doet dat in de loop van 6 maanden voor 
de vervaldatum. Doe de aanvraag niet vroeger want dan doet u een aanvraag voor een 
duplicaat met dezelfde vervaldatum als de bijna vervallen kaart.  
U doet uw aanvraag:  
 
- bij voorkeur door gebruik te maken van het contactformulier op onze website 
(http://handicap.fgov.be/nl). Hoe vult u dat formulier in: klik eerst op “E-mail ons” (links 
onderaan op de onthaalpagina) 
- u belt naar het callcenter op het nummer 0800 987 99 (van maandag tot vrijdag, van 8.30 
uur tot 13.00 uur). Zorg ervoor dat u uw rijksregisternummer bij de hand hebt.  
 
- u schrijft een brief:  
 
Directie-generaal Personen met een handicap  
Cel parkeerkaarten & attesten  
Administratief Centrum Kruidtuin - Finance Tower  
Kruidtuinlaan 50 bus 150  
1000 Brussel  
In uw brief vermeldt u:  
ο dat het om een aanvraag tot verlenging van de parkeerkaart gaat,  
ο uw dossiernummer (= de 11 cijfers van uw Rijksregister). 
 
Wanneer moet de kaart teruggestuurd worden en naar wie?  
 
• Uw gezondheidstoestand verbetert  
 
Als uw gezondheidstoestand verbetert en u voldoet niet meer aan de voorwaarden van punt 
3 “Heb ik recht op de parkeerkaart?” (omdat bijvoorbeeld uw mobiliteit verbeterd is), moet 
u de kaart terugsturen.  



 
• In geval van overlijden  
 
In dat geval moet iemand (een naaste, een vriend, een buurman,…) de kaart aan de 
gemeente afgeven of sturen naar het adres op de voorzijde (links onderaan, onder het 
symbool van de persoon in een rolstoel) van de kaart (ter attentie van de cel 
parkeerkaarten).  
 
 
Wat te doen in geval van problemen?  
• Beschadigde, verloren of gestolen kaart  
 
Als uw kaart beschadigd is, als u ze verloren hebt of als ze gestolen is, kunt u een nieuwe 
kaart aanvragen.  
U kunt dat doen:  
 
- bij voorkeur door gebruik te maken van het contactformulier op onze website 
(http://handicap.fgov.be/nl).  
 
- u belt naar het callcenter op het nummer 0800 987 99 (van maandag tot vrijdag, van 8.30 
uur tot 13.00 uur). Zorg ervoor dat u uw rijksregisternummer bij de hand hebt.  
 
- u schrijft een brief:  
 
Directie-generaal Personen met een handicap  
Cel parkeerkaarten & attesten  
Administratief Centrum Kruidtuin - Finance Tower  
Kruidtuinlaan 50 bus 150  
1000 Brussel  
In uw brief vermeldt u:  
ο dat het om een aanvraag van een duplicaat van de parkeerkaart gaat,  
ο uw dossiernummer (= de 11 cijfers van uw Rijksregister).  
 
Na het versturen wordt onmiddellijk nagegaan of u nog aan de  voorwaarden voldoet.  
Als dat zo is haalt men uw foto op bij het Rijksregister. Als dat niet mogelijk zal u gevraagd 
worden om er een op te sturen.  
Men geeft de firma die instaat voor het maken van de kaart de opdracht om uw kaart aan te 
maken. De firma zal de nieuwe kaart naar u sturen.  
U ontvangt uw nieuwe kaart ongeveer 3 weken nadat  uw contactformulier, uw telefoon of 
brief verzonden hebt.  
U moet uw nieuwe kaart ondertekenen in het daarvoor voorziene vakje.  
Als u een nieuwe kaart aangevraagd hebt omdat uw oude kaart beschadigd is, moet u de 
beschadigde kaart naar ons opsturen zodra u uw nieuwe kaart ontvangen hebt.  
 
 
 
 



• “Onrechtmatig gebruikte” kaart 
 
Als de politie vaststelt dat uw kaart “onrechtmatig gebruikt wordt” (bijvoorbeeld: iemand 
gebruikt uw kaart terwijl u niet in de wagen zit of iemand gebruikt een parkeerkaart waarvan 
het serienummer niet meer geldig is), kan de politieagent uw kaart afnemen en naar ons 
terugsturen. U zult dan 6 maanden zonder parkeerkaart zitten.  
Opgelet!  
Als u de kaart niet meer hebt mag u niet meer parkeren op een voorbehouden plaats. U kunt 
een boete krijgen die u zelf zal moeten betalen.  
Belangrijk!  
De parkeerkaarten die vanaf 23 maart 2012 afgeleverd worden zijn beter beveiligd tegen 
misbruik dankzij:  
- hun hologram (een driedimensionale foto zoals op de identiteitskaart) waardoor ze 
moeilijker te fotokopiëren zijn,  
- hun uniek serienummer: als men een duplicaat aflevert voor een verloren of gestolen kaart, 
dan krijgt die kaart een nieuw serienummer. Het oude serienummer zal dus niet meer geldig 
zijn en niemand (niet de vinder van de verloren kaart, noch de dief) zal de kaart dus 
onrechtmatig kunnen gebruiken.  
 
 
Veel voorkomende vragen  
• Is het nodig dat het voertuig op mijn naam staat?  
 
Neen. U kunt uw kaart gebruiken in om het even welk voertuig (auto, minibus, autobus,…). 
De enige voorwaarde is dat u in het voertuig zit (ofwel als bestuurder ofwel als passagier).  
 
• Mag ik mij slecht parkeren als alle andere parkeerplaatsen  
bezet zijn?  
 
Neen. De kaart geeft voordelen om te parkeren maar u moet de verkeersregels naleven. 
Krijgt u een boete dan moet u die zelf betalen.  
 
• Kan een instelling een parkeerkaart aanvragen?  
 
Neen. Een instelling of een groep kan geen parkeerkaart aanvragen. Het voertuig (minibus, 
autobus,…) dat personen van de instelling vervoert mag parkeren op een parkeerplaats voor 
personen met een handicap als minstens één persoon die in de bus zit een parkeerkaart 
heeft.  
 
• Ik heb een geelbruine kaart, is die nog steeds geldig?  
 
Neen, zij is niet meer geldig. U moet een nieuwe aanvraag doen.  
 
• Hoe kan ik een “voorbehouden plaats” dicht bij mijn huis  
krijgen?  
 



U moet daarvoor een aanvraag indienen bij uw gemeentebestuur. De politie onderzoekt dan 
of de omstandigheden het toelaten een “voorbehouden plaats” te maken dicht bij uw huis.  
Opgelet! U krijgt geen “persoonlijke” parkeerplaats. Iemand anders met een parkeerkaart 
mag er ook parkeren.  
 
Andere vragen  
 
Te stellen aan:  
- bij voorkeur door gebruik te maken van het contactformulier op de website 
(http://handicap.fgov.be/nl  
- per telefoon: 0800/987 99 (van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 13.00 uur)  
- per fax: 02/509 81 85  
- per brief:  
 
 
Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid  
Directie-generaal Personen met een handicap  
Administratief Centrum Kruidtuin – Finance Tower  
Kruidtuinlaan 50 bus 150  
1000 Brussel  
 
U kunt ook surfen naar www.handiweb.be  
Deze applicatie biedt u de mogelijkheid:  
- om uw dossier online te consulteren;  
- om informatie te vinden over de andere diensten die wij u kunnen aanbieden.  
 



 


