
Wat zijn geldige parkeerkaarten? 

 
Belgische parkeerkaart volgens Europese aanbeveling 

1. Model uitgegeven tot 23 maart 2012 

 

Op de voorzijde zijn volgende gegevens vermeld: 

- Pictogram van rolstoelgebruiker 

- Vermelding “Parkeerkaart voor mensen met een handicap” 

- Watermerk “B” met vertaling “parkeerkaart” in tien andere Europese talen 

- Vervaldatum (doorgaans “onbepaald”) 

- Kaartnummer 

- Uitreikende dienst (FOD) 

 

Op de achterzijde zijn volgende gegevens vermeld: 

- Naam en voornaam van titularis  

- Foto van titularis 

- Handtekening van titularis (ingescand) 

- Gebruiksmodaliteiten 

- Barcode 

Dit model blijft geldig tot de vervaldatum, vermeld op de kaart (kan “onbepaalde duur” zijn). 



2. Model uitgegeven vanaf 23 maart 2012 

 

 
 

Op de voorzijde zijn volgende gegevens vermeld: 

- Pictogram van rolstoelgebruiker 

- Vermelding “Parkeerkaart voor mensen met een handicap” 

- Watermerk “B” met vertaling “parkeerkaart” in tien andere Europese talen 

- Driedimensionaal hologram 

- Vervaldatum (doorgaans “onbepaald”) 

- Kaartnummer, gevolgd door een nummer dat aangeeft welk exemplaar het betreft              (bv. 

00999999-00) 

- Uitreikende dienst (FOD) 

 

 
 

Op de achterzijde zijn volgende gegevens vermeld: 

- Naam en voornaam van titularis  

- Foto van titularis 

- Handtekening van titularis (dient bij ontvangst van de kaart nog manueel geplaatst)  

- Gebruiksmodaliteiten 

- Barcode met vermelding van kaartnummer en volgnummer (idem voorkant kaart) 



Op het model uitgegeven sinds 2016 staat ook nog een QR-code op de voorzijde: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Welke parkeerkaarten zijn niet meer geldig? 

 

1. Belgische parkeerkaart uitgereikt ingevolge M.B. 12/07/1973 

 

 

Deze geel/bruine kartonnen kaart, uitgereikt ingevolge M.B. 12/07/1973, is sinds 31/07/2001 niet 

meer geldig. 



2.  Belgische parkeerkaart uitgereikt ingevolge M.B. 29/07/1991 

 

 

Deze kaart, uitgereikt ingevolge M.B. 29/07/1991, heeft haar geldigheid verloren (ten laatste) op 

31/12/2009. 



Nagemaakte en vervalste kaarten 

 
Een kaart kan, al dan niet met officiële gegevens over een rechthebbende titularis, gekopieerd of 

ingescand en afgedrukt worden. Na het plastificeren/lamineren van de kaart is deze klaar voor 

misbruik. Het verschil met een echte kaart is veelal merkbaar doordat: 

- De recto en verso zijde niet mooi op elkaar gekleefd zijn waardoor er aan één of meerdere 

zijden een witte rand zichtbaar is; 

- De randen gekarteld zijn omdat ze niet mooi recht afgesneden zijn; 

- De plastificering amateuristisch uitgevoerd is; 

- De hoeken van de gelamineerde kaart hetzij recht gelaten zijn, hetzij een andere ronding 

hebben dan de echte kaart. 

 

Hierboven een voorbeeld van een nagemaakte kaart. Onderaan en links is een witte rand zichtbaar 

doordat de recto en verso zijde niet mooi op elkaar aansluiten en ook de plastificering is onregelmatig 

van vorm. 

Buitenlandse kaarten in België 
 

Een Europese aanbeveling stuurt aan op een uniform model van de parkeerkaart voor mensen met 

een handicap binnen alle lidstaten. Deze kaart geeft dezelfde rechten in het buitenland als in het land 

van uitgifte.  

In realiteit stelt men echter vast dat nog niet alle lidstaten overgestapt zijn op het Europees model (bv. 

Duitsland!). 

 


