
AANVRAAG VAN EEN BEWONERSKAART  
VOOR DE GEMEENTE « SINT-AGATHA-BERCHEM »  

(Ook beschikbaar op http://www.parking.brussels/nl)
Enkel voor personen die in een gereglementeerde zone wonen (blauwe zone). 

DATUM: HANDTEKENING,

Inlichtingen over de aanvrager 

Naam - Voornaam: Rijksregisternummer:

Adres:         Telefoon/GSM:  

Gemeente:       E-Mail: 

Kruis het (de) juiste vakje(s) aan 

Mijn aanvraag heeft betrekking op een eerste betalende BEWONERSKAART aan 25€ voor een jaar 

Mijn aanvraag heeft betrekking op een eerste betalende BEWONERSKAART aan 50€ voor twee jaar 

Mijn aanvraag heeft betrekking op een tweede betalende BEWONERSKAART aan 100€ voor een jaar 

Mijn aanvraag heeft betrekking op een tweede betalende BEWONERSKAART aan 200€ voor twee jaar 

Mijn aanvraag heeft betrekking op een verandering van de nummerplaat: in dit geval moet u een kopie van de nieuwe inschrijvingsbewijs 
(recto/verso) en een kopie van uw identiteitskaart (recto/verso) bijvoegen 

Mijn aanvraag heeft betrekking op een tijdelijke BEWONERSKAART aan 25€ voor 63 dagen 

Mijn aanvraag heeft betrekking op een tijdelijke BEWONERSKAART aan 5€ voor 3 maanden want ik heb een voertuig dat ingeschreven is 
in het buitenland en wacht af zijn inschrijving in België (tweede huis of specifieke behoefte) 

Documents à joindre à la demande 

Standaard: 

 Recto-verso kopie van de grijze kaart van het voertuig of kopie van de verzekeringsovereenkomst van het voertuig;
 Recto-verso kopie van de identiteitskaart van de aanvrager.

Voor de bewoners met de Belgische nationaliteit:

 Een kopie bijvoegen met de bevestiging van het adres (een document dat men op aanvraag ontvangt samen met de nieuwe identiteitskaart).

Voor bewoners met een andere nationaliteit: 

 Een kopie bijvoegen van de buitenlandse identiteitskaart, van de verblijfsvergunning (recto/verso) of de bevestiging van het adres (op
aanvraag afgeleverd met de nieuwe elektronische buitenlandse identiteitskaart).

Bijkomende documenten: 

Het is verplicht dat de naam op het inschrijvingsformulier van de wagen overeenkomt met de naam op de identiteitskaart van de aanvrager, 
uitgezonderd in volgende gevallen: 

 Bedrijfswagen: in dit geval moet de aanvrager bewijzen dat hij alleen gebruiker is van de wagen en een document toevoegen, uitgaande van en
getekend door de werkgever.

 Wagen waarvan de persoon, die op het inschrijvingsbewijs van de wagen vermeld, gedomicilieerd is op hetzelfde adres: de aanvrager moet
hierbij een kopij voegen van de gezinssamenstelling. 

 Wagen waarvan de persoon, die op het inschrijvingsbewijs van de wagen vermeldt, niet gedomicilieerd is op hetzelfde adres: de aanvrager moet 
een bewijs afgeven als bewijs van exclusief genot. 

Inlichtingen over het voertuig  

Nummerplaat:  

Merk: Model:

Voertuig ingeschreven op naam van: 

Sint-Agatha-Berchem



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 bewonerskaart annuleren die nog 
geldig is, zonder deze te moeten terugbetalen.  
Elke wijziging van de gegevens over het gebruik van een bewonerskaart (wijziging van nummerplaat, vervangwagen, enz.), moet schriftelijk aan het 
Agentschap worden gemeld ten laatste de week die op de wijzigingen volgt.  

Gebruiksvoorwaarden van de bewonerskaart 

De bewonerskaart is enkel geldig in de blauwe zone van de gemeente Sint-Agatha-Berchem. 

De parkeerplan van de gemeente Sint-Agatha-Berchem waarvoor de kaart is afgeleverd kan evolueren. 

Verlenging van de geldigheid van de bewonerskaart 
De begunstigde van de bewonerskaart 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 BE08 0967 3035 1013 - BIC GKCCBEBB met de mededeling ‘naam van de aanvrager + 
nummerplaat + BERCHEM’, ofwel via Bancontact bij de afhaling van de kaart in onze kantoren.  
Opgelet: een onbetaalde kaart wordt niet geactiveerd. De begunstigde is dus onderworpen aan de parkeertarief van de parkeerretributie (van 25€/halve 
dag) of moet de parkeerschijf gebruiken.  

* Artikel 10, §1, 7° De vrijstellingskaart zal slechts worden toegekend na eenmalige betaling van het integrale bedrag. De retributie voor het eerste jaar
blijft integraal verschuldigd. Daarna worden, in voorkomend geval, de volledige maanden waarin de vrijstellingskaart niet werd gebruikt, terugbetaald. 

Contact  

VOOR INFO/VERZENDING OF AFLEVERING  

PARKING BRUSSELS  
Gewestelijk Parkeeragentschap  

Klantendienst 

Huis van Participatie 
Gentsesteenweg, 1228 te 1082 Sint-Agatha-Berchem 
Open, zonder afspraak, donderdag van 14 tot 19 uur 

Zetel van de Agentschap 
Gasthuisstraat, 31 te 1000 Brussel  

 Open, zonder afspraak, van maandag tot vrijdag tussen 8.30 en 13 uur 
Open na afspraak op maandag, dinsdag en woensdag van 14 tot 17 uur, donderdag van 14 tot 19 uur 

E-mail: info@parking.brussels - Telefoon: 0800 35 678 (Gratis) – Fax: 02/600.39.99 
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