
PARKEERKAART VOOR 
PERSONEN MET EEN 

HANDICAP
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Waar? 
Met de parkeerkaart mag je:

• parkeren op de voorbehouden parkeerplaatsen voor personen 
met een handicap (deze plaatsen kun je herkennen aan het 
verkeersbord en meestal ook het symbool op de grond);

• parkeren op plaatsen waar anders de parkeertijd beperkt is 
(blauwe zones);

• in Roeselare in principe overal gratis en onbeperkt in tijd 
parkeren met uitzondering van de Shop & Go-zones  en de 
privéparkings (parkings met slagboom)

De parkeerkaart is een Europees model en wordt in alle landen van 
de Europese Unie erkend en is ook geldig en enkele andere landen

Meer info kun je nalezen op de website:
 www.europa.eu/youreurope/citizens/travel/transport- 

 disability/parking-card-disabilities-people/index_nl.htm

Tip: ga je op reis naar een niet-Europees land? 
Vraag informatie aan de ambassade voor je vertrekt.

Wat?
Dit is een kaart waarmee je als persoon met een handicap het 
recht hebt om:

• voor onbeperkte duur te parkeren op plaatsen waar anders de 
parkeertijd beperkt is,

• te parkeren op een voorbehouden parkeerplaats voor personen 
met een handicap.

Dit geldt als je het voertuig bestuurt of als je in het voertuig zit.

Voor wie?
De parkeerkaart is strikt persoonlijk: niemand mag de kaart 
gebruiken als je niet zelf in het voertuig zit.
Volgende personen met een handicap kunnen een aanvraag 
indienen:

• personen met een blijvende invaliditeit van minimum 80%;

• personen met een blijvende vermindering van de graad van 
zelfredzaamheid van tenminste 12 punten;

• personen met een blijvende invaliditeit van minstens 50% 
(rechtstreeks toe te schrijven) aan de onderste ledematen;

• personen die volledig verlamd zijn aan de bovenste ledematen 
of bij wie deze geamputeerd zijn;

• de burgerlijke en militaire oorlogsinvaliden met minstens 
50% oorlogsinvaliditeit;ten minste 2 punten behalen op het 
criterium ‘verplaatsingsmogelijkheden’ op de schaal van 
zelfredzaamheid (mensen met grote moeilijkheden om zich te 
verplaatsen);

Als je nog geen officiële erkenning hebt door de FOD Sociale 
Zekerheid of een andere instelling (vb: Fedris, …), dan kun 
je opgeroepen worden voor een medische controle. Zowel 
volwassenen als kinderen kunnen een parkeerkaart aanvragen.
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• Ben je de parkeerkaart verloren, is ze beschadigd of gestolen, 
dan kan je via het contactformulier van de FOD Sociale 
Zekerheid een duplicaat aanvragen. Je zal een nieuwe kaart 
met een nieuw serienummer ontvangen en de oude kaart 
wordt geblokkeerd. De beschadigde kaart kun je terugsturen 
naar de FOD Sociale Zekerheid. Als je jouw gestolen/verloren 
kaart opnieuw in het bezit krijgt, dan mag je deze ook 
terugsturen. Als je het duplicaat van de parkeerkaart verliest, 
kun je enkel opnieuw een parkeerkaart aanvragen als je een 
‘attest van verlies’ bezorgt dat opgemaakt is door de politie.

• Bij vaststelling van foutief gebruik van de parkeerkaart, 
kunnen sancties volgen

Meer info? 

• Welzijnshuis Roeselare

 Gasthuisstraat 10, 8800 Roeselare

 051 80 59 00

• Jouw ziekenfonds

• Zitdag FOD Sociale Zekerheid in het Welzijnshuis 

 Elke 3de woensdag van de maand van 8.30 u. tot 11.30 u.

Hoe?

Ben je al officieel erkend?
Je vraagt je parkeerkaart bij voorkeur online aan via het 
contactformulier op de website van de FOD Sociale Zekerheid

 www.handicap.belgium.be/nl/contact/ 
 contactformulier.htm

Je kunt de kaart ook telefonisch of per brief aanvragen.

Je bent nog niet officieel erkend?
Je kan de aanvraag zelf online doen via de website:

 www.socialsecurity.be/site_nl/civilservant/Applics/ 
 myhandicap/index.htm

Je hebt hiervoor jouw identiteitskaart en pincode nodig.
Heb je liever hulp bij het indienen van de aanvraag, dan kan 
je langsgaan in het Welzijnshuis Roeselare of bij de dienst 
Maatschappelijk Werk van jouw ziekenfonds.

Breng dan deze gegevens mee:
 > de naam van je huisarts of de arts die je handicap opvolgt
 > je identiteitskaart

Weetjes 
• Je moet jouw parkeerkaart goed zichtbaar op het dashboard 

leggen. Het symbool van de persoon in een rolstoel moet 
zichtbaar zijn. 

• De parkeerkaart is geldig tot de einddatum vermeld op de 
kaart. Via het contactformulier van de FOD Sociale Zekerheid 
kun je laten weten dat je kaart binnenkort vervalt (vanaf 3 
maanden vóór de einddatum).

• Bij overlijden moeten de nabestaanden de parkeerkaart 
terugsturen naar de FOD Sociale Zekerheid. Je mag de 
parkeerkaart ook afgeven in het Welzijnshuis Roeselare of bij 
de dienst Maatschappelijk Werk van jouw ziekenfonds.
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