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AANVRAAG GEWESTELIJKE VRIJSTELLINGSKAART 
‘VERLENER VAN MEDISCHE THUISZORG’ 

(Download via http://parking.brussels/nl) 

Gegevens van de aanvrager 

Naam - Voornaam:  .......................................................................................  Rijksregisternummer:  ...............................................................  

Adres:  ..........................................................................................................  Telefoon/GSM:  .........................................................................  

Gemeente:  ...................................................................................................  E-mail:  ...................................................... @ ..........................  

Bijkomende inlichtingen in functie van het type van vrijstellingskaart:  ...........  

Inlichtingen met betrekking tot de werkgever: 

Naam:  ..........................................................................................................  Contactpersoon: .......................................................................  

Telefoonnummer:  .........................................................................................  Volledig adres:  .........................................................................  

Wie komt in aanmerking? 

De kaart voor ‘verleners van medische thuiszorg’ is voorbehouden aan de volgende gebruikers: 
- 
- 

Dierenartsen 
Personen die hetzij verbonden zijn aan organisaties die worden erkend door de VGC, het COCOM of het COCOF of hetzij door een
beroepsfederatie van zorgverleners 

Gegevens van het voertuig 

Nummerplaat:  ..............................................................................................  

Ingeschreven op naam van:  .........................................................................  

Merk:  ...........................................................................................................  Model:  ......................................................................................  

Op naam van: ………………………………………………………………………... 

Aflevering van de vrijstellingskaart 

De aanvrager wenst:  

☐ de kaart af te halen bij het Parkeeragentschap 

☐ de kaart via de post te ontvangen 

De aanvrager heeft kennis genomen van de informatie op de keerzijde en verklaart op eer dat bovenvermelde informatie correct is en verbindt er 
zich toe om elke wijziging te melden aan het Parkeeragentschap. 

Hij/zij bevestigt bovendien dat hij/zij beroepsmatig medische zorgverlener aan huis is. 

Bij niet-naleving van de gebruiksvoorwaarden van de kaart, loopt de kaarthouder het risico om een retributie te moeten betalen voor een door de 
gemeente vastgelegd bedrag. 

OPGEMAAKT TE  ..................................  , OP  ..........................................  HANDTEKENING .............................. .. 

Tarief 

Het tarief van de vrijstellingskaart ‘verlener van medische thuiszorg’ bedraagt €75/jaar 

http://parking.brussels/fr


Bij te voegen documenten 

Standaard: 
- Recto-verso kopie van het inschrijvingsattest (voertuig) 
- Recto-verso kopie van de identiteitskaart 

Aanvullende documenten: 

- Verleners van medische zorgen aan huis: het bewijs dat ze verbonden zijn aan een organisatie die is erkend door de VGC, het COCOM of 
het COCOF of door een beroepsfederatie van zorgverleners. 

- Dierenartsen: een kopie van het inschrijvingsbewijs bij de orde van dierenartsen. 

Algemene inlichtingen 

Het Parkeeragentschap behoudt zich het recht voor om een aanvraag van een vrijstellingskaart te weigeren als de aanvrager onjuiste of onvolledige 
inlichtingen meedeelt. Ook als er later foutieve elementen worden vastgesteld, kan het Agentschap onmiddellijk elke vrijstellingskaart annuleren die nog 
geldig is, zonder terugbetaling. 

De meegedeelde persoonlijke gegevens worden verwerkt door het personeel van het Parkeeragentschap, rekening houdend met de voorwaarden van 
de Privacywetgeving. 

Elke wijziging van de gegevens over het gebruik van een vrijstellingskaart (wijziging van nummerplaat, vervangwagen, enz.) moet schriftelijk aan het 
Agentschap worden gemeld uiterlijk 8 dagen na de wijziging. 

Algemene gebruiksvoorwaarden van de vrijstellingskaart 

 De parkeerduur is beperkt tot 2 uur.

 De melding ‘interventie bezig’ moet leesbaar geplaatst worden aan de binnenzijde van de voorruit, samen met de parkeerschijf die het
aankomstuur van de zorgverlener aangeeft.

Specifieke gebruiksvoorwaarden:  

De vrijstellingskaart geeft de toelating om te parkeren in alle gereglementeerde parkeerzones op het volledige grondgebied van het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest, met uitzondering van de rode en oranje zones. 

Verlenging van de geldigheidsduur van de kaart 

De kaarthouder zet op eigen initiatief de nodige stappen ter verlenging wanneer de einddatum van zijn/haar vrijstellingskaart nadert. 

Betaling 

De betaling gebeurt via overschrijving op de rekening IBAN BE53 0910 2169 1653 - BIC KREDBEBB met de 
vermelding ‘nummerplaat’ (bv.: 1XXX123), ofwel via Bancontact bij de afhaling van de kaart aan onze balie.

Opgelet: een onbetaalde kaart wordt niet geactiveerd. De kaarthouder dient in dat geval het parkeertarief te betalen (parkeermeter en/of retributie) of 
de parkeerschijf te gebruiken. 

Contact 

PARKING.BRUSSELS 

Gewestelijk Parkeeragentschap 
Klantendienst 

Verzending, aflevering en permanentie – Hoofdzetel van het Agentschap 
Gasthuisstraat 31 - 1000 Brussel  

 Openingsuren zonder afspraak, van maandag tot vrijdag van 8u30 tot 13u 
Openingsuren na afspraak op maandag, dinsdag en woensdag van 14u tot 17u en op donderdag van 14 tot 19u 

Telefoon: 0800 35 678 (gratis) – 02 563 39 00 | Fax: 02 563 39 99 
E-mail: info@parking.brussels   


