
Reglement mindervaliden - 1070

Reglement betreffende de reservering van parkeerpla atsen voor
auto's in de nabijheid van de woonplaats van minder validen.

Artikel 1: Definitie van mindervaliden

Mindervalide: "persoon  die  in  zijn  bewegingen  gehinderd  wordt  door  zijn  grootte,  zijn
toestand,  zijn  leeftijd,  zijn  tijdelijke  of  permanente  handicap,  of  door  hulptoestellen  of
instrumenten waarvan hij afhankelijk is om zich te verplaatsen";

Artikel 2: Toepassingsgebied

Elke mindervalide (hierna de "aanvrager" genoemd), die voldoet aan de voorwaarden van
dit reglement vermeld in artikel 1, 3 en 4 mag aan het gemeentebestuur de creatie van
een parkeerplaats voor mindervaliden in de nabijheid van zijn woonplaats vragen.
Vanaf  1  januari  2018  is  op  het  grondgebied  van  Anderlecht  een  reglement  voor
mindervaliden van kracht voor een termijn verstrijkend op 31 augustus 2022.

Artikel 3: Voorwaarden

De aanvrager  mag de  aanvraag  bedoeld  in  artikel  2,  die  aan  volgende  voorwaarden
voldoet, uitvoeren:

• zijn woonplaats beschikt niet over een garage of een private parkeerplaats die een
reële toegankelijkheid mogelijk maakt;

• hij  bezit  een  voertuig  of  wordt  verplaatst  door  een  persoon  die  bij  hem
gedomicilieerd is;

• hij  beschikt  over  een  speciale  parkeerkaart  voor  personen  met  een  handicap
(blauwe kaart) uitgereikt door de federale overheidsdienst (FOD) Sociale Zekerheid;

• de parkeerplaats moet aangebracht kunnen worden binnen een maximale afstand
van 50 meter van de ingang van zijn woonplaats.

Artikel 4: Bedoelde handicaps

Er moeten ernstige moeilijkheden zijn om zich te verplaatsen, veroorzaakt door hetzij een
zware  handicap  aan  de  onderste  ledematen,  hetzij  een  algemene  handicap  die  de
autonomie of zelfstandigheid met ten minste 12 punten vermindert, waarvan ten minste 2
punten in de categorie mobiliteit, opdat de aanvraag onderzocht zou worden. Deze 12
punten (met inbegrip van de 2 mobiliteitspunten) stemmen overeen met een invaliditeit van
80% die de mobiliteit van de aanvrager ernstig aantast.

Artikel 5: In te dienen of bij de aanvraag te voege n bewijsstukken

De aanvrager moet volgende bewijsstukken bij de dienst Sociale Zaken inleveren:
• het ingevulde formulier beschikbaar op de gemeentelijke website en bij de dienst

Sociale Zaken;
• een  recto-versokopie  van  de  parkeerkaart  voor  personen  met  een  handicap

(blauwe kaart);
• het bewijs van bezit van een bijzonder voertuig via een kopie van de groene kaart

van de autoverzekering van het lopende jaar;
• een kopie van het rijbewijs van de aanvrager of, indien dit een andere persoon is,

van de bestuurder;
• het bewijs van woonplaats van de aanvrager of, indien dit een andere persoon is, 

van de bestuurder op het adres van de reservatie.



Artikel 6: Indiening van de aanvraag

Na indiening van het volledige dossier bij de dienst Sociale Zaken, Jean Van Lierdestraat
16 te 1070 Anderlecht, krijgt de aanvrager een ontvangstbewijs met informatie over het
verdere verloop van de procedure. Deze dienstverlening is gratis.

Artikel 7: Onderzoek van de aanvraag door de dienst  Mobiliteit

Na ontvangst wordt het dossier onderzocht en indien nodig vraagt de dienst Mobiliteit een
bijkomend politieadvies. In dit kader brengt de politie een bezoek aan de woonplaats van
de aanvrager. Bij afwezigheid wordt bij de aanvrager een oproeping achtergelaten waarin
gevraagd wordt een afspraak te maken met de technische verkeersdienst van politiezone
Zuid. Na twee onbeantwoorde oproepingen, wordt de aanvraag nietig verklaard en wordt
het dossier afgesloten.

Artikel 8: Gevolg voorbehouden aan de aanvraag / ve rlengingsaanvraag

§1 - In geval van gunstig advies, moet de aanvrager een keer per jaar bij de dienst Sociale
Zaken, uiterlijk  op 31 januari  van elk jaar,  uitgezonderd het jaar volgend op de eerste
reservatie, volgende documenten indienen: 

• een kopie van de groene kaart van de autoverzekering van het lopende jaar;
• de gemeente zal  zelf  jaarlijks het behoud van de woonplaats van de aanvrager

en/of de bestuurder controleren.

§2 - Indien er binnen de termijnen geen verlenging wordt aangevraagd, richt de gemeente
een herinnering aan de aanvrager. Zonder reactie van deze laatste binnen de 15 dagen,
wordt de reservering als geschrapt beschouwd en wordt de markering verwijderd. Indien
pas na het verstrijken van de termijn gereageerd wordt, moet de aanvrager financieel voor
het herplaatsen van de voorbehouden parkeerplaats instaan.

Artikel  9: Markering van de parkeerplaats

De  markering  en  de  bewegwijzering  van  de  voor  mindervaliden  voorbehouden
parkeerplaats wordt aangebracht volgens de geldende wetgeving.

Artikel 10: Algemeen karakter van de parkeerplaatse n

De  voorbehouden  parkeerplaatsen  zijn  niet  geïndividualiseerd.  Ze  behouden  een
algemeen  karakter,  wat  betekent  dat  ze  beschikbaar  zijn  voor  alle  houders  van  een
parkeerkaart voor personen met een handicap.

Artikel 11: Overgangsbepalingen

In het geval dat de voorbehouden parkeerplaats voor de toepassing van dit reglement in
de  nabijheid  van  de  woonplaats  van  de  aanvrager  werd  voorzien,  omvat  de  eerste
verlengingsaanvraag (artikel 8):

• een recto-versokopie van de parkeerkaart voor personen met een handicap;
• een kopie van het rijbewijs van de aanvrager of, indien dit een andere persoon is,

van de bestuurder;
• de attesten van inschrijving en technische keuring en de groene verzekeringskaart

van het lopende jaar.

Artikel 12: Inwerkingtreding van het reglement

Het reglement treedt in werking op 1 januari 2018.


