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L’ abc des droits & devoirs des
personnes porteuses d’un handicap

CETTE PLACE EST À VOUS !
Il n’est pas toujours simple de se déplacer dans Bruxelles
lorsqu’on souffre d’un handicap. Les places réservées sont
peu nombreuses et souvent occupées par un automobiliste
indélicat. Pourtant, comme tout usager de la route, la personne
porteuse de handicap a des devoirs… mais aussi des droits.

•

Stationner pour une durée illimitée au sein d’une zone
bleue ou aux emplacements à durée de stationnement
limitée.

•

Stationner pour une durée illimitée et gratuitement aux
emplacements publics payants.

•

En Région de Bruxelles-Capitale, la carte de stationnement
pour personnes handicapées est valable dans toutes les
zones, y compris rouge et orange.

LA CARTE DE STATIONNEMENT POUR LES
PERSONNES HANDICAPÉES

Attention: Les parkings privés payants ne sont pas
concernés par ces dispositions

Une personne porteuse de handicap peut demander une
carte de stationnement pour personne handicapée. En Région
de Bruxelles-Capitale, celle-ci permet de se garer sur un
emplacement réservé, que ce soit en tant que chauffeur ou en
tant que passager.
La carte est aussi valable pour les enfants. Son usage est
strictement personnel et, sauf exception, sa durée illimitée.

VOS OBLIGATIONS

QUI PEUT EN FAIRE LA DEMANDE ?
•

Les personnes ayant une invalidité permanente reconnue
d’au moins 80 %.

•

Les personnes ayant une invalidité permanente reconnue
d’au moins 50 % directement attribuable aux membres
inférieurs.

•

Les personnes complètement paralysées des membres
supérieurs ou dont les membres supérieurs ont été
amputés.

•

Les invalides de guerre militaires et civils ayant une
invalidité de guerre d’au moins 50 %.

VOS DROITS
•

Stationner aux emplacements réservés aux personnes
handicapées indiqués par le signal E9, accompagné du
pictogramme représentant un fauteuil roulant.

•

La carte ne peut être utilisée que si le titulaire conduit
le véhicule ou accompagne le conducteur en tant que
passager.

•

Cette carte doit être apposée, en évidence, sur la face
interne du pare-brise, ou la partie avant du véhicule.

•

Le côté recto doit être visible et clairement mentionner le
numéro de la carte, le sigle officiel, et, le cas échéant, la
date d’expiration de validité.

•

Si le véhicule dépasse l’emplacement délimité, il lui est
interdit d’y stationner.

QUE FAIRE EN CAS D’INFRACTION ?
Si un véhicule occupe indûment un emplacement pour
personnes handicapées, vous pouvez appeler le 101 ou le
numéro de la police locale qui pourra faire procéder à
l’enlèvement.

COMMENT OBTENIR UN EMPLACEMENT POUR LES
PERSONNES HANDICAPÉES PRÈS DE CHEZ VOUS ?
Vous devez en introduire la demande auprès de votre
administration communale. N’hésitez pas à la contacter pour
obtenir toutes les informations utiles.

BON À SAVOIR
Les emplacements de stationnement pour personnes
handicapées ne sont pas privatifs ! Tout conducteur de
véhicule disposant d’une carte de stationnement pour
personnes handicapées peut y stationner, pour autant qu’il
transporte une personne porteuse de handicap.
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Het abc van de rechten en plichten
van mensen met een handicap

UW PLAATS IN DE STAD!

•

Parkeren voor onbeperkte tijd in een blauwe zone of op
een plaats voor beperkte parkeertijd.

Voor mensen met een handicap is het niet eenvoudig om zich
in Brussel te verplaatsen. Het aantal voorbehouden plaatsen is
beperkt en vaak worden die dan nog bezet door onoplettende
chauffeurs. Toch hebben mensen met een beperking, net zoals
andere weggebruikers, een aantal plichten… maar ook rechten.

•

Voor onbeperkte tijd en gratis parkeren op openbare
betalende parkeerplaatsen.

•

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is de parkeerkaart
voor mensen met een handicap geldig in alle zones, ook de
gele en oranje.

DE PARKEERKAART
VOOR MENSEN MET EEN HANDICAP
Een persoon met een handicap kan een parkeerkaart aanvragen
voor mensen met een handicap. Daarmee kawn iemand in het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest op een voorbehouden plaats
parkeren, als chauffeur maar ook als passagier.
De kaart is ook geldig voor kinderen. Ze is bedoeld voor
strikt persoonlijk gebruik en de duur ervan is, op enkele
uitzonderingen na, onbeperkt.

WIE KAN ER ÉÉN AANVRAGEN?

Opgelet: betalende privéparkings zijn niet gebonden
aan die regels.
UW PLICHTEN
•

De kaart mag alleen worden gebruikt als de kaarthouder
het voertuig bestuurt of als passagier bij de bestuurder in
het voertuig zit.

•

De kaart moet zichtbaar aangebracht worden langs de
binnenkant van de voorruit, of op een andere plaats
vooraan in het voertuig.

•

De voorkant van de kaart moet duidelijk zichtbaar zijn
en het kaartnummer, het officiële logo en – indien van
toepassing – de vervaldatum moeten duidelijk vermeld zijn.
Als het voertuig groter is dan de afgebakende parkeerplaats
is het verboden om er te parkeren.

•

Mensen met een erkende permanente invaliditeit van
minstens 80%.

•

•

Mensen met een erkende permanente invaliditeit van
minstens 50% die rechtstreeks verband houdt met de
onderste ledematen.

WAT DOEN BIJ EEN OVERTREDING?

•

Mensen van wie de bovenste ledematen volledig verlamd
zijn of van wie de bovenste ledematen geamputeerd zijn.

•

Militairen en burgers die voor minstens 50% oorlogsinvalide
zijn.

UW RECHTEN
•

Parkeren op een plaats die voorbehouden is voor mensen
met een handicap zoals aangeduid door het bord E9, met
het pictogram van een rolstoel.

Als een voertuig onrechtmatig op een parkeerplaats staat die
voorbehouden is voor mensen met een handicap, dan kan u het
nummer 101 of dat van de lokale politie bellen om het voertuig
te laten weghalen

HOE KAN IK BIJ MIJ IN DE BUURT EEN
PARKEERPLAATS VOOR MENSEN MET EEN
HANDICAP KRIJGEN?
Daarvoor moet u een aanvraag indienen bij de gemeente.
Contacteer de gemeente voor meer informatie.

GOED OM TE WETEN
Parkeerplaatsen voor mensen met een handicap zijn niet
bedoeld voor exclusief privégebruik. Elke bestuurder van een
voertuig met een parkeerkaart voor mensen met een handicap
mag er parkeren, zolang hij of zij een persoon met een handicap
vervoert.
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