
    

AANVRAAG GEWESTELIJKE VRIJSTELLINGSKAART  

‘MEDISCHE THUISZORGVERLENER’ 
(ook beschikbaar op www.parking.brussels/nl) 

Gegevens van de aanvrager 

Naam: ………………………………………………..………………………. Voornaam: …………………………………………..…………………………. 

Adres: ………………………………………………………………………... Telefoon: ………………………………………………………….…………….. 

Gemeente: ……………………………………………………………….… E-mail: ………………………………………………..…………………………… 

Inami nummer:  …………………………………………………………..  

Gegevens van het voertuig 

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

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

Tarief 
 
Het tarief voor de kaart voor ‘medische thuiszorgverlener’ bedraagt €75/jaar 
 
De aanvrager wenst: 
 

☐ de kaart af te halen bij het Gewestelijk Parkeeragentschap (de kaart kan meteen gebruikt worden) 

☐ de kaart via post te ontvangen (de verzendtijd leidt tot enige vertraging bij het eerste gebruik van de kaart) 

  

Bij te voegen documenten 
 

Verplicht : 

- Recto kopie van het inschrijvingsbewijs van het voertuig (of enig ander document dat het voertuig formeel aan de aanvrager 

verbindt indien het niet op zijn naam is geregistreerd) 

- Recto-verso kopie van de identiteitskaart van de aanvrager 

Aanvullende documenten: 

- Dienstverlener in de thuiszorg: bewijs van aansluiting bij organisaties die erkend zijn door COCOF, COCOM en VGC of door 

een beroepsfederatie van zorgverleners. 

- Dierenartsen: kopie van het inschrijvingsbewijs bij de Orde van Dierenartsen 

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

Opgemaakt te: ……………………….... Handtekening: ……………….…………… 

http://www.anderlecht.be/


   

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 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 Agentschap 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 10 dagen na de wijziging. 
  

Gebruik van de vrijstellingskaart 
 

- Zolang de vrijstellingskaart niet is toegekend, kan geen enkele gebruiker aanspraak maken op welke rechten dan ook 
in verband met die kaart.  

- Plaats de vrijstellingskaart zichtbaar en leesbaar achter de voorruit van uw voertuig 
- 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. 
- De kaart is enkel geldig voor de grijze, groene, blauwe parkeerzones en voor evenementenzone. 
- Opgelet : De vrijstellingskaart is niet geldig in rode, oranje zones, en in leveringszones, speciale zones en 

voorbehouden zones. 
  

Verlenging van de geldigheidsduur van de kaart 

De kaarthouder zet op eigen initiatief de nodige stappen ter verlening wanneer de einddatum van de kaart nadert.  

Betaling 
 De betaling gebeurt via overschrijving op de rekening IBAN BE53 0910 2169 1653 - BIC GKCCBEBB met 
de vermelding ‘nummerplaat’ (bv. : 1XXX123), ofwel met een bankkaart bij de afhaling van de 
vrijstellingskaart in onze kantoren. 
 
Opgelet : een vrijstellingskaart wordt pas geactiveerd wanneer de betaling en de volledige aanvraag door het Agentschap zijn 
goedgekeurd. 
 
 
Artikel 57 van het Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de gereglementeerde parkeerzones en de vrijstellingskaarten: “[...] Het 
bedrag voor het eerste jaar blijft integraal verschuldigd. Het bedrag van de retributie bovenop dit bedrag voor het eerste jaar wordt, in voorkomend geval, 
terugbetaald ten belope van de nog resterende volledige maanden waarin de vrijstellingskaart niet werd gebruikt.”  

Contact 

PARKING.BRUSSELS 
Gewestelijk Parkeeragentschap 

Klantendienst 
 

 
Verzending en aflevering – Hoofdzetel van het Agentschap 

Gasthuisstraat 31 - 1000 Brussel 
Openingsuren: maandag - vrijdag van 8u30 tot 13u 
Na afspraak: maandag - donderdag van 14u tot 17u 

 
Telefoon: 0800 35 678 (gratis | maandag - vrijdag: 8u30-13u, 14u-17u)  

Email: info@parking.brussels 
 
 
  

 

mailto:info@parking.brussels

