
AANVRAAG GEWESTELIJKE VRIJSTELLINGSKAART 

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

Gegevens van de aanvrager 

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

Bedrijfsnaam: ………………………………………………………..….… Ondernemingsnummer: ………………………………………..…..……. 

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

Gemeente: …………………………………………………………….….… Email: ………………………………………………..……………………………. 

Gegevens van het voertuig 

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

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

Type kaart en geldigheidsduur 

Bedrijven en zelfstandigen / Publieke sector: het tarief voor de professionele kaart is 90€ / maand 

☐ 90€ voor 1 maand   ☐ 180€ voor 2 maanden ☐ 270€ voor 3 maanden 

☐ 360€ voor 4 maanden   ☐ 450€ voor 5 maanden ☐ 540€ voor 6 maanden 

☐ 630€ voor 7 maanden   ☐ 720€ voor 8 maanden ☐ 810€ voor 9 maanden 

☐ 900€ voor 10 maanden ☐ 990€ voor 11 maanden  ☐ 1080€ voor 12 maanden (1 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 
Voor elke eerste aanvraag moet een verplaatsingsplan worden bijgevoegd. 

Verplicht:  

- Recto kopie van het inschrijvingsbewijs van het voertuig (of een ander document dat het voertuig formeel aan het bedrijf 

verbindt)  

- Recto-verso kopie van de identiteitskaart van de aanvrager 

Voor de zelfstandigen/ondernemingen die een interventieberoep uitoefenen binnen heel het Brussels gewest, zoals 

beschreven in het luik ‘Algemene inlichtingen’ op de keerzijde: 

- Toelatingsbewijs voor de uitoefening van het beroep 

- Uittreksel van de Kruispuntbank van Ondernemingen 

- Inschrijvingsbewijs van de BTW  

Voor concessiehouders en organisaties in de openbare sector:  

- Machtiging van de instelling die de aanvrager toestaat om de vrijstellingskaart voor ‘’professionelen’ aan te vragen 

De aanvrager, die kennis heeft genomen van op de achterzijde vermelde gegevens, verklaart op erewoord dat deze gegevens 
juist zijn en verbindt zich ertoe alle gegevens te vermelden die deze gegevens wijzigen. 

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

http://www.anderlecht.be/


   

Algemene inlichtingen 

De gewestelijke kaart voor ‘professionelen’ is voorbehouden voor fysieke en morele personen die aantonen dat ze, voor het 
uitoefenen van hun beroep, verschillende interventies moeten uitvoeren in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en die hiervan 
het bewijs bezorgen aan het Parkeeragentschap. 
 

 

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 deze kaart  
- Plaats de vrijstellingskaart zichtbaar en leesbaar achter de voorruit van uw voertuig 
- De kaart is enkel geldig voor de grijze, groene, blauwe en voor evenementen gereglementeerde parkeerzones 
- 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 verlenging 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 via Bancontact bij de afhaling van de kaart in onze 
kantoren.  
 
Opgelet : een vrijstellingskaart wordt pas actief 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: van maandag tot vrijdag van 8u30 tot 13u 

Openingsuren na afspraak: van maandag tot donderdag van 14u tot 17u 
 

Telefoon: 0800 35 678 (gratis | maandag - vrijdag: 8u30-13u, 14u-17u)  
E-mail : info@parking.brussels 

  
 

mailto:info@parking.brussels

