
Gemeenschappelijke reglement betreffende parkeerplaatsen voor 

auto’s in de nabijheid van de woonplaats van de persoon met een 

handicap. 
 

Artikel 1 : glossarium 

Parkeerplaats : Zie artikel 27bis van de wegcode “ De beperkingen van de parkeertijd gelden niet 

voor de voertuigen die gebruikt worden door personen met een handicap wanneer de speciale kaart 

bedoeld in 27.4.3. is aangebracht op de binnenkant van de voorruit of, als er geen voorruit is, op het 

voorste gedeelte van het voertuig. Met de speciale kaart bedoeld in 27.4.3. wordt gelijkgesteld het 

document dat in een ander land door de bevoegde overheid van dat land afgeleverd wordt aan de 

personen met een handicap die voertuigen gebruiken, en waarop het symbool afgebeeld onder 

70.2.1.3°.c) voorkomt.”1 

 

Artikel 2 : Toepassingsgebied 

Elke persoon met een handicap (hierna de “aanvrager” genoemd), die voldoet aan de voorwaarden 

van dit reglement vermeld in artikel 3 et 4 mag aan het gemeentebestuur de creatie van een 

parkeerplaats voor de persoon met een handicap in de nabijheid van zijn woonplaats vragen. 

Vanaf 1 januari 2023 is op het grondgebied van Anderlecht een reglement voor de persoon met een 

handicap van kracht voor een termijn verstrijkend op 31 december 2025. 

 

Artikel 3 : Voorwaarden 

De aanvrager man ge aanvraag bedoeld in artikel 2, die aan volgende voorwaarden voldoet, 

uitvoeren : 

• Zijn woonplaats beschikt niet over een garage of een private parkeerplaats ; 

• Zijn woonplaats beschikt over een garage of een private parkeerplaats die niet toegankelijk is 

voor zijn type handicap ; 

• Hij bezit een voertuig : 

o De aanvrager rijdt zelf, 

o De aanvrager wordt veerplaats 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 -  DG Invaliditeit; 

 
1 Wegcode, « artikel 27. Parkeerfaciliteiten voor personen met een handicap », 1 DECEMBER 1975, 

Koninklijk besluit houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de 
openbare weg, [BS 09.12.1975]. 

 



• Afhankelijk van de indeling van de plekken en de regels van de wegcode, de parkeerplaats 

wordt getraceerd in de buurt van de ingang van de woning van de aanvrager. 

 

Artikel 4 : Bedoelde handicaps 

Er moeten ernstige moeilijkheden zijn om zich te verplaatsen : 

• Hetzij een zware handicap aan de onderste ledematen ; 

• Hetzij een algemene handicap die de autonomie of zelfstandigheid met minste 9 punten 

vermindert, waarvan ten minste 2 punten in de categorie mobiliteit, opdat de aanvraag 

onderzocht zou worden. 

• Hetzij de aanvraag betreft een kind jonger dan 18 jaar wiens handicap door de FOD Sociale 

Zekerheid - DG Invaliditeit wordt erkend. 

 

Artikel 5 : In te dienen of bij de aanvraag te voegen 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-verso kopie van de identiteitskaart van de aanvrager of, indien dit een andere 

persoon is, van de bestuurder ; 

• Een recto-verso kopie van de parkeerkaart voor personen met een handicap (blauwe kaart) ; 

• Een kopie van het algemeen attest van de FOD Sociale Zekerheid ; 

• 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 kentekenbewijs ; 

• Een kopie van het keuringsbewijs van het voertuig ; 

• 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 en onderzoek van de aanvraag 

Na indiening van het volledige dossier bij de dienst Sociale Zaken, krijgt de aanvrager een 

ontvangstbewijs. Als de aanvraag in aanmerking komt, zal de politie de woning van de aanvrager 

bezoeken. 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 7 : Het tarief 

De parkeerplaats voor de persoon met een handicap wordt door het gemeentebestuur conform de 

geldende regels kosteloos uitgevoerd. 

 

Artikel 8 : Markering van de parkeerplaats 

De markering en de bewegwijzering van de parkeerplaats van de persoon met een handicap wordt 

aangebracht volgens de geldende wetgeving. 

 

Artikel 9 : Algemeen karakter van de parkeerplaatsen en gevolg voorbehouden op aanvraag 
 
1§ - 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. 
 
2$ - In geval van overlijden of verhuizing van de persoon met een handicap, we moeten dit 
rapporteren aan de dienst Sociale Zaken. 
 
De toestemming, precair en herroepbaar te allen tijde, is gekoppeld aan de persoon met een 
handicap. 
 
 
Artikel 10 : Inwerkingtreding van het reglement 
 
Het reglement treedt in werking op 1 januari 2023. 
 
 

 


