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Betreft: Parkeerkaarten voor personen met een handicap  
 

Mevrouw de Burgemeester, 
Mijnheer de Burgemeester, 
 
 
 

 
Ik wens er uw aandacht op te vestigen dat een aantal wijzigingen in de reglementering werden 
doorgevoerd. 
 

• Uitbreiding van de geldigheidsduur van de parkeerkaart 
 

Tot vandaag is de geldigheidsduur van de kaart maximaal 10 jaar. 
 
Met ingang van 01-10-2005 wordt de kaart afgeleverd voor een onbepaalde duur, behalve 
indien de medische erkenning, waarop de aflevering steunt, beperkt is in de tijd. In dat geval 
stemt de geldigheidsduur van de kaart overeen met de periode gedekt door de medische 
erkenning. 

 
• Procedure inzake de terugzending van de parkeerkaart bij overlijden van de kaarthouder 

 
Zoals u weet is de parkeerkaart strikt persoonlijk zodat de kaarthouder deze kaart moet 
terugsturen naar de Directie-generaal Personen met een handicap als de reden voor de 
toekenning van die kaart niet meer bestaat. Eventueel dient deze parkeerkaart teruggestuurd 
te worden op vraag van de Directie-generaal. De reden van de terugzending dient vermeld te 
worden. 
In geval van overlijden van de kaarthouder schrijft het ministerieel besluit van 03-03-2003 
(B.S. van 31-03-2005) voor dat de parkeerkaart binnen een termijn van 30 dagen volgend op 
het overlijden van de kaarthouder door de nabestaanden van de kaarthouder terugbezorgd 
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  2. 

moet worden via het gemeentebestuur van de woonplaats van de overledene. Gebeurt dit 
niet, dan kan de kaart door een bevoegd agent ingehouden worden. 

 
• Uitbreiding van de voorwaarden voor toekenning van de parkeerkaart 
 

In maart 2003 werden de voorwaarden voor toekenning van de parkeerkaart uitgebreid voor 
volwassen personen. Voortaan worden de voorwaarden voor toekenning van de 
parkeerkaart ook uitgebreid voor kinderen met een handicap. 
 
Ter herinnering: de criteria waaraan de kinderen moeten voldoen om de kaart te bekomen, 
zijn: 
 

o een blijvende invaliditeit van ten minste 80%; 
o of een blijvende invaliditeit die rechtstreeks is toe te schrijven aan de onderste 

ledematen en die ten minste 50% bedraagt; 
o of een volledige verlamming aan de bovenste ledematen of een amputatie van die 

ledematen. 
 

2 nieuwe criteria voor toekenning worden hieraan toegevoegd: 
 

o ten minste twee punten bekomen voor de categorie “verplaatsing”, overeenkomstig  
de handleiding voor de evaluatie van de zelfredzaamheid gevoegd als bijlage bij het 
koninklijk besluit van 3 mei 1991 tot uitvoering van de artikelen 47, 56septies, 62, § 3 
en 63 van de samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders 
en van artikel 96 van de wet van 29 december 1990 houdende sociale bepalingen 
(voor de kinderen geboren tot en met 01-01-1996 : oude wetgeving) 

 
o ten minste twee punten bekomen voor de categorie “verplaatsing en mobiliteit”, pijler 

2.3 van de medisch-sociale schaal in bijlage 1 van het koninklijk besluit van 28 maart 
2003 tot uitvoering van de artikelen 47, 56septies en 63 van de samengeordende 
wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders en van artikel 88 van de 
progammawet (I) van 24 december 2002 (voor de kinderen geboren vanaf 02-01-
1996: nieuwe wetgeving) 

 
 
Voor meer informatie over de parkeerkaart voor personen met een handicap kan u steeds terecht 
op onze internetsite: http://socialsecurity.fgov.be/handicap/ of bij ons contactcenter op het 
telefoonnummer 02/507.87.99. 
Daarenboven vindt u ook de volledige informatie in de aangepaste map “de parkeerkaart voor 
personen met een handicap” die u als bijlage vindt. 
 
 
Hoogachtend, 
 
 
Tom AUWERS 
Directeur-generaal 
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