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Nieuw parkeerbeleid voor Stad Brussel: aanpassing 

aan ordonnantie en gedaalde tarieven 

 

De gemeenteraad van de Stad Brussel neemt vandaag een nieuw 

parkeerreglement aan. Zo wil de Stad haar regelgeving conform maken met de 

ordonnantie inzake de organisatie van het parkeerbeleid. In de komende maanden 

zullen ook nieuwe tarieven gelden. 

Maandag 26 maart 2018. Om haar regelgeving conform te maken met de 

gewestelijke bepalingen heeft de Stad Brussel het parkeerreglement aangepast. 

Nieuwe tarieven zijn één van de voornaamste veranderingen. “Al hebben de gemeenten 

nog een zekere vrijheid om hun tarieven te bepalen is het de bedoeling om tot een 

uniforme tarifering over te gaan in heel het Brussels gewest. Het nieuw reglement 

brengt meer duidelijkheid en gelijkheid voor alle automobilisten”, aldus Marion Lemesre 

(MR), schepen van het Parkeerplan. Voor de liberale schepen is “dit een stap in de 

goede richting, des te meer omdat de tarieven gedaald zijn in de Stad Brussel”. 

Betalende (of “groene”) zones 

In de betalende zones zullen automobilisten, mits betaling aan een parkeerautomaat, 

9u kunnen staan. De tijdslimiet van 3u valt zo weg. 

 Huidig tarief Toekomstig tarief  

0h15 Gratis Gratis 

0h30 0,50 € 0,50 € 

1h 1,5 € 1 € 

2h 4 € 2 € 

3h 7 € 3,5 € 

*Vanaf 2 uur parkeren, + 1,5€ per bijkomend uur 



Boetes 

Overtredingen worden ook minder streng beboet. De boetes zullen 25€ bedragen in 

plaats van 40€. 

Vrijstellingskaarten 

De eerste bewonerskaart kost nog steeds 10€. Voor de tweede kaart betaalt men 50€. 

Verder zijn er een aantal wijzigingen: 

 De beroepskaart voor handelaars, zelfstandigen en het ziekenhuispersoneel zal 

200€ kosten in plaats van 375€. 

 De kaart voor buurtbewoner met tweede verblijfplaats zal voortaan 250€ kosten 

(i.t.t. 3€/dag, max. 63 dagen). 

 De kaart “bezoeker” (bijvoorbeeld voor familieleden die op bezoek komen) wordt 

voor maximaal 100 perioden van 4u30 toegekend aan 2,50€/periode van 4u30. 

 Voor politieagenten van de politiezone Brussel-Elsene en personeelsleden van 

erkende scholen en crèches kost de vrijstellingskaart 75€ en is deze geldig in 

alle zones van de Stad binnen dewelke de commissariaten of scholen gesitueerd 

zijn. 

 Kaarten die verdwijnen: tijdelijke vrijstellingskaart voor huur- of vervangwagens 

en de inwonerskaart. 

 Met het nieuw reglement is het ook mogelijk om een derde buurtbewonerskaart 

aan te vragen aan 250€. 

 

Andere vrijstellingskaarten worden door het gewestelijk parkeeragentschap uitgereikt. 

Deze zijn wel geldig in alle 19 gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: 

 Parkeerkaart voor medische en paramedische zorgverleners op huisbezoek: 75€ 

 Parkeerkaart voor verleners van dringende medische zorgen: 200€ 

 Parkeerkaart voor autodelen: 25€ 

 Parkeerkaart voor personen met een handicap: gratis. 


