
 

 
 

 

AANVRAAG VAN EEN PARKEERKAART VOOR 
DE GEMEENTE ELSENE 

« PARTICULIEREN » 
(Ook beschikbaar op www.parking.brussels/nl) 

Vers. 20190401 

 

  Gegevens van de aanvrager   
 

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

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

Gemeente: ................................................................................................... E-Mail: ...................................................... @ .......................... 

 
  Gegevens van het voertuig   

 

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

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

Voertuig ingeschreven op naam van: ........................................................... 

 

  Type kaart die u wenst en geldigheidsduur   
 

□ Bewoners (alleen voor personen ingeschreven in het bevolkingsregister van Elsene): 

Per huishouden: ☐ 1ste voertuig: 15€/jaar 

□ 2de voertuig: 50€/jaar 

☐ Bewoners wachtend op hun inschrijving in het bewonersregister of die eigenaar zijn van een buitenlandse nummerplaat: 

Per huishouden: ☐ 1ste voertuig: 15€/jaar 

☐ 2de voertuig: 50€/jaar 
 

De geldigheidsduur van de kaart: 3 maanden. Verlenging tot 1 jaar na aanvaarding van de domiciliëring door de gemeente of 

wanneer de persoon een Belgische nummerplaat heeft. 

□ Tijdelijke buurtbewoners: 

Deze kaart wordt toegekend aan: 
- personen die gedomicilieerd zijn op het grondgebied en die sporadisch een parkeerplaats nodig hebben. 
- personen die een tweede verblijf hebben of huren en die de belasting op een tweede verblijfplaats op het grondgebied betalen. 

 

Deze kaart is enkel geldig voor de hierboven vermelde wagen. 

5€/jaar voor 63 dagen (maximum 1 aanvraag per jaar). Deze kaart wordt geactiveerd via sms. Elk verzonden of ontvangen bericht kost 0,15€. 
 

Er worden maximum 2 bewonerskaarten per gezin toegelaten. Het aantal vrijstellingskaarten wordt berekend per gezin. Dit geldt voor de 

vrijstellingskaarten voor bewoners en voor tijdelijke bewoners. 
 

□ Bezoekers 

5€ per kaart en per dag. Gewenst aantal dagen: ................................ 

Per kalenderjaar kunnen voor elke nummerplaat maximum 20 parkeerdagen aangekocht worden. Geldigheidsdatum beperkt tot één 

jaar vanaf de aankoopdatum. 

Dit type kaart wordt geactiveerd via sms. Elk verzonden of ontvangen bericht kost 0,15€. 
 

  Toe te voegen documenten   
 

Standaard:  kopie  recto-verso  van  de  identiteitskaart,  kopie  recto-verso  van  het  inschrijvingsattest. 

 
Bijkomende document(en) naargelang de situatie: 

 

- Voor een voertuig op naam van een derde persoon: kopie van de verzekeringspolis met vermelding dat de aanvrager bestuurder van het 
voertuig is. 

- Voor een voertuig op naam van een moreel persoon (bedrijfswagen): attest van het bedrijf waarop staat dat de aanvrager de 

voornaamste bestuurder is, attest van het sociaal secretariaat van het bedrijf. Als de aanvrager zaakvoerder is van het bedrijf, de statuten 
van dit bedrijf. 

- Voor een voertuig in leasing of gehuurd: kopie van het leasingcontract/huurcontract die de naam van de aanvrager expliciet vermeldt. 
- Tijdelijke bewonerskaart: huurovereenkomst of betalingsbewijs van de belastingen op « tweede woning ». 
- Bewoners wachtend op hun inschrijving in het bewonersregister: 2bis model. 

 

De aanvrager heeft kennis genomen van de informatie aan de achterzijde en verklaart op eer dat bovenvermelde informatie correct is en 
verklaart elke wijziging te melden. 

 
DATUM: .................................................................... HANDTEKENING, ............................................................... 

http://www.parking.brussels/nl


  Algemene inlichtingen   
 

Het Parkeeragentschap behoudt zich het recht voor om een aanvraag van een bewonerskaart te weigeren als de aanvrager onjuiste of 
onvolledige inlichtingen meedeelt. Als er bovendien later foute elementen worden vastgesteld, kan het Agentschap onmiddellijk elke kaart annuleren 
die nog geldig is, zonder deze te moeten terugbetalen. 
De persoonlijke gecommuniceerde gegevens worden verwerkt door het personeel van het Agentschap met het inachtneming van de voorwaarden op de 
wet op de privacy. 

 
Elke wijziging van de gegevens over het gebruik van een bewonerskaart (wijziging van nummerplaat, vervangwagen, enz.), moet schriftelijk aan het 

Agentschap worden gemeld binnen de 10 dagen die volgen op de wijziging. 

 
Een verandering van de kentekenplaat kan bekomen worden tijdens de geldigheidsduur van de kaart. 

 
De vrijstellingskaarten voor bewoners en tijdelijke bewoners kunnen worden gebruikt in de grijze zone en de blauwe zone, en op 
parkeerplaatsen voorbehouden aan buurtbewoners, waar ze recht geven op parkeren zonder betaling van parkeergeld of verplicht gebruik van 
de parkeerschijf. 

 
De vrijstellingskaart is enkel geldig voor de nummerplaat, de parkeerzone en de sector(en) die werden toegekend. 

 
De “tijdelijke bewonerskaart” en de “bezoekerskaart” moeten geactiveerd worden vóór u een parkeerretributie (25€ per parkeerperiode van 4u30) krijgt. 

 

  Gebruiksvoorwaarden van de parkeerkaart   
 

- Zolang de vrijstellingskaart niet werd toegekend, kan geen enkele gebruiker zich beroepen op enig recht 
hieraan verbonden. 

- De parkeerkaart is niet geldig in de “rode zone” en in de “gele zone” aangeduid met verkeersborden 
zoals hier rechts afgebeeld. 

- Het parkeerplan van de gemeente Elsene kan in de toekomst veranderen. 
 

 
 
 
 
 

  Verlenging van de geldigheid van de parkeerkaart   
 

De begunstigde van de parkeerkaart onderneemt zelf de nodige stappen op het ogenblik dat de einddatum van zijn kaart nadert. 

 

  Betaling   
 

De betaling gebeurt via overschrijving op de rekening IBAN BE29 0960 2203 3064 – BICGKCCBEBB met de vermelding 
‘nummerplaat’ (bv.: 1XXX123), ofwel via Bancontact bij het bekomen van de parkeerkaart in onze kantoren. 
Opgelet: een onbetaalde kaart wordt niet geactiveerd. De begunstigde wordt dan ofwel onderworpen aan het 
parkeertarief van de parkeerretributie (25€ per parkeerperiode van 4u30), moet een parkeerticket nemen aan de parkeerautomaat 
of moet de parkeerschijf gebruiken naargelang het parkeerreglement van de gemeente. 

 
Artikel 11, 5°, van Belastingreglement op het parkeren van motorvoertuigen op de openbare weg: « De vrijstellingskaart zal slechts 

worden toegekend na eenmalige betaling van het integrale bedrag. » 

 

  Contact   

 
PARKING.BRUSSELS 

Gewestelijk Parkeeragentschap 
Klantendienst 

 
Permanentie – Antenne Elsene 

Lesbroussartstraat 64 te 1050 Elsene 
Open van maandag tot vrijdag (behalve donderdag) van 8u30 tot 12u30; woensdag van 14u tot 16u30; donderdag van 14u tot 18u45 

 
Brieven – Hoofdzetel van de Agentschap 

Gasthuisstraat, 31 te 1000 Brussel 
 

Telefoon: 0800 35 678 (gratis) – Fax: 02/563.39.99 
E-mail: elsene@parking.brussels 

mailto:elsene@parking.brussels

