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MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN

VOORBEHOUDEN PARKEERPLAATS VOOR
PERSONEN MET EEN BEPERKING
ALVORENS U DIT AANVRAAGDOCUMENT INVULT …
Heeft u het infodocument doorgenomen?
Komt u in aanmerking?
U komt in aanmerking voor de opstart van een dossier als u aan ALLE
onderstaande voorwaarden voldoet:
 Ik ben zelf een persoon met een beperking.
OF ik doe de aanvraag voor een inwonend persoon met een beperking.
 Ik heb een “Gehandicaptenparkeerkaart” van de FOD Sociale Zaken.
 Ik heb een “Algemeen attest” uitgereikt door de FOD Sociale Zaken. Op
dit attest staat dat ik:


een vermindering heb van de zelfredzaamheid van minimum 12
punten of een ongeschiktheid van min. 80%.



ÉN dat ik een vermindering van de zelfredzaamheid heb inzake
verplaatsingsmogelijkheden van minimum 2 punten.

 Als persoon met een beperking bestuur ik zelf het voertuig, het
voertuig staat ingeschreven op mijn naam.
OF ik ben passagier bij een inwonend persoon (i.g.v. minderjarige of u heeft
geen rijbewijs).
VOLDAAN AAN ALLE VOORWAARDEN?
AALST VERGEET
JE NOOIT
Administratief centrum
Werf 9
9300 Aalst
T 053 77 9300
info@aalst.be
www.aalst.be
@stadaalst
/stadaalst

STAP 1: Verzamel kopijen van volgende documenten:
 Een kopie van de PARKEERKAART, voor- en achterzijde.
 Een kopie van het VOLLEDIGE ALGEMEEN ATTEST
Beiden worden uitgereikt door de FOD Sociale Zekerheid - Directie-generaal
voor Personen met een Handicap.

 Een kopie van het inschrijvingsdocument (DIV) van het voertuig op
naam van de persoon met een beperking.
 Een kopie van het rijbewijs van de persoon met een beperking.
Indien de aanvrager minderjarig is of de persoon met een beperking heeft
geen rijbewijs: een kopie van het rijbewijs van de persoon die bij hem/haar
inwoont en fungeert als chauffeur.

STAP 2: Vul de volgende bladzijden VOLLEDIG en duidelijk in. Onvolledige
aanvraagdocumenten kunnen niet behandeld worden. Onderteken
onderaan voor akkoord!
STAP 3: Dien het aanvraagdocument en de verzamelde kopijen in:
Administratief Centrum - Themabalie Leefomgeving en mobiliteit
Werf 9 - 9300 Aalst
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GEGEVENS VAN DE AANVRAGER

Voornaam: .................................................. Familienaam: ..............................................................................
Rijksregisternummer: ................................................................................... (zie SIS-kaart of identiteitskaart)
Straat: .......................................................................... .......................... Huisnummer: ....................................
Postcode: ................................. Gemeente: ........................................ .. ..........................................................
Telefoon/GSM: ........................................... ........... E-mail: ..............................................................................

Aankruisen wat van toepassing is. Gevraagde gegevens invullen op de stippellijnen.
GEZINSSITUATIE
Ik ben zelf de persoon met een beperking.

 ja

 neen

Ik doe de aanvraag voor een inwonende persoon met een beperking.

 ja

 neen

Indien ja:  ik ben echtgeno(o)t(e)/partner  vader  moeder  andere ………………………...
INVALIDITEIT
Ik bezit een parkeerkaart voor personen met een handicap:

 ja

 neen

Indien ja: nr. parkeerkaart: ................................................... geldigheidsduur parkeerkaart: .......................
Ik bezit een Algemeen attest van de FOD Sociale Zaken – Directie-generaal voor
personen met een handicap.

 ja

 neen

Indien ja: ik heb een vermindering van zelfredzaamheid met .......... punten of ongeschiktheid van ..........%.
én ik heb vermindering van zelfredzaamheid inzake verplaatsingsmogelijkheden van ..... punten.
Ik gebruik hulpmiddelen:

 ja

 neen

Indien ja, welke? …………………………………………………………………………………………………
................................................................................................................................................................................
VOERTUIG(EN)
Aantal voertuigen in gebruik voor de persoon met een beperking:

0

 1

 2

 3

Noteer merk en type van het/de voertuig(en): …………………………………………………………………
................................................................................................................................................................................
Is er een voertuig aangepast aan de persoon met een beperking?

 ja

 neen

Indien ja, welk voertuig? ………………………………………………………………………………...............
Indien ja, welke aanpassingen? ………………………………………………………………………………...
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GARAGE/STANDPLAATS
Ik heb een garage of standplaats:

 ja

 neen

Indien neen: waarom heeft u geen garage/standplaats? ..................................................................................
................................................................................................................................................................................
Indien ja, ik gebruik:

 garage

 garagebox

 standplaats

 carport

 oprit

Geef het adres op of omschrijf waar deze gelegen is: ........................................................................................
................................................................................................................................................................................
Indien ja, dit is:  mijn eigendom

 gehuurd

 vrij gebruik

 in of aan de woning  verwijderd van de woning  afstand tot de woning: …… m
Indien garage/garagebox: binnen afmetingen  .......... m x .......... m.

Breedte poort  .......... m.

Indien standplaats/carport/oprit: buiten afmetingen  .......... m x .......... m.
INFO OVER DE STRAAT
Straatbeeld:

 éénrichtingsverkeer

 doorgaand verkeer

 tweerichtingsverkeer

 doodlopende straat

 bustraject van De Lijn loopt door de straat

Parkeerregime:

 vrij parkeren

 geschrankt parkeren

 betalend parkeren

 blauwe zone

 halfmaandelijks beurtelings parkeren (1/15 – 16/31)
 er is een parkeerverbod t.h.v. mijn woning

Parkeerinfrastructuur:

 geen aanwezig

 parkeervakken

 laad- en loszone aanwezig

 parkeerstroken

 parkeerplaats voor personen met een handicap aanwezig
In welke straat? ………………………………….......................................
T.h.v. huisnummer(s)? …………………………………………………….
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VERKLARING
Ik, ......................................................................................................................................................................
verklaar dit aanvraagdocument naar eer en geweten te hebben ingevuld.
 Ik heb volgende documenten bij dit aanvraagdocument gevoegd:
Voor alle aanvragers:
 een kopie van de PARKEERKAART, voor- en achterzijde.
 een kopie van het VOLLEDIGE ALGEMEEN ATTEST
Beiden worden uitgereikt door de FOD Sociale Zekerheid - Directie-generaal voor Personen met een
Handicap.

Indien de persoon met een beperking zelf rijdt:
 een kopie van het inschrijvingsdocument (DIV) van het voertuig op naam van de persoon
met een beperking.
 een kopie van het rijbewijs van de persoon met een beperking.
Indien de persoon met een beperking minderjarig is of hij/zij heeft geen rijbewijs:
 een kopie van het inschrijvingsdocument (DIV) van het voertuig of de voertuigen waarin de
persoon met een beperking meerijdt.
 een kopie van het rijbewijs van de persoon die bij hem/haar inwoont en fungeert als
chauffeur.
 Ik weet dat enkel volledig ingevulde documenten (alle velden ingevuld?) behandelt worden.
 Ik weet dat er na de administratieve goedkeuring van dit aanvraagdocument en de ingeleverde
documenten mogelijk nog een huisbezoek volgt, wat gecombineerd mogelijk wordt met een
onderzoek op het terrein door de dienst Mobiliteit en openbare werken.
 Ik weet dat de dienst Mobiliteit en openbare werken zich tijdens dit huis- en/of terreinbezoek een
beeld tracht te vormen van de thuissituatie en de woonomgeving waarin de persoon met een
beperking zich bevindt. Ik weet ook dat er tijdens dit eventuele huisbezoek vragen over de medische
achtergrond kunnen gesteld worden. Ik verklaar mij hiermee volledig akkoord.
Datum:

Naam, voornaam en handtekening:

Vak bestemd voor de dienst Mobiliteit en openbare werken.
Datum indiening: ......................................................... Dossiernummer: ……………………………………….
Dossier administratief in orde?

 positief

 negatief

 on hold

Reden: ..................................................................................................................................................................

