REGLEMENT
ZORGPARKEREN
Vastgesteld bij besluit gemeenteraad op 22/02/2022

Artikel 1: Begripsbepalingen
In dit reglement wordt verstaan onder:
• Zorgparking: een parkeerplaats op/ter hoogte van een inrit of voor een garagepoort die
door de bewoner wordt aangeboden aan zorgverstrekkers met het oog op en tijdens de
uitvoering van de zorg. De parkeerplaats kan zowel op openbaar als privaat domein
gelegen zijn. De zorgparking moet niet gekoppeld worden aan de locatie waar de zorg
wordt verleend.
• Zorgparkeren: een zorgverstrekker maakt gebruik van een parkeerplaats op een inrit of
voor een garagepoort die door een aanbieder wordt aangeboden. Het parkeren dient
echter altijd in overeenstemming te zijn met de geldende parkeerregels.
• De aanbieder: de eigenaar of huurder van een inrit of garage op het grondgebied van
Londerzeel die een parkeerplaats ter beschikking stelt van zorgverstrekkers met het
oog op Zorgparkeren.
• De zorgverstrekker: de natuurlijke persoon die zorg verstrekt en in het bezit is van een
RIZIV-nummer of een inschrijvingsbewijs van verzorgende uitgereikt door de Vlaamse
Gemeenschap.
• Gemeente Londerzeel: initiatiefnemer van het Zorgparkeren, verstrekker van de
zorgparkingkaarten en zorgparking-stickers.
• De Zorgparking-kaart: een parkeerkaart uitgereikt door de gemeente Londerzeel aan
de zorgverstrekker en waarmee het onder de voorwaarden bepaald in huidig reglement
toegestaan is te parkeren op de zorgparkings.
• De Zorgparking-sticker: sticker, waarmee de aanbieder aan de zorgverstrekker en
derden aangeeft dat hij een parkeerplaats ter beschikking stelt.
Artikel 2: Toepassingsgebied
Dit reglement is van toepassing op alle aanbieders en zorgverstrekkers die wensen mee te
werken aan of gebruik te maken van de regeling van Zorgparkeren. Voor de
zorgverstrekker geldt dat hij door het voorleggen van de Zorgparking-kaart in de wagen
zonder enig voorbehoud de bepalingen van dit reglement aanvaardt. Voor de aanbieder
geldt dat hij door het aanbrengen van de zorgparking-sticker zonder enig voorbehoud de
bepalingen van dit reglement aanvaardt.
Artikel 3: Rechten en plichten van de aanbieder
• De aanbieder maakt zijn intentie om mee te werken aan het project van Zorgparkeren
kenbaar aan de gemeente Londerzeel. De zorgparking-sticker kan aangevraagd worden
via het E-loketformulier. De aanbieder geeft, in het kader van het project Zorgparkeren,
aan de gemeente Londerzeel de toelating om zijn gegevens op te nemen in een lijst, die
ter beschikking kan gesteld worden van de zorgverleners.
• De aanbieder verbindt zich ertoe de parkingplaats permanent (7 dagen/7 en 24/24u)
ter beschikking te stellen aan de zorgverstrekker. De aanbieder blijft te allen tijde
genieten van het genotrecht van de parkeerplaats.
• Het ter beschikking stellen van de parkingplaats gebeurt kosteloos.
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• De aanbieder is te allen tijde verplicht de zorgparking-sticker duidelijk zichtbaar aan te
brengen ter hoogte van de parkeerplaats die ter beschikking wordt gesteld.
• Er kunnen enkel aanbieders in aanmerking worden genomen wanneer zij het
uitsluitende genotrecht hebben van de parkeerplaats.
• De aanbieder kan te allen tijde zijn medewerking aan het project stopzetten. De
aanbieder dient dit desgevallend te melden aan de gemeente en de zorgparking-sticker
te verwijderen. Volgende gegevens dienen door te worden gegeven: naam, voornaam
en adres van de aanbieder.
Artikel 4: Rechten en plichten van de zorgverstrekker
• Iedere natuurlijke persoon die zorg verstrekt op het grondgebied van de gemeente
Londerzeel en in het bezit is van een RIZIV-nummer of een inschrijvingsbewijs van
verzorgende uitgereikt door de Vlaamse Gemeenschap kan een zorgparkingkaart
aanvragen bij de gemeente Londerzeel via het E-loketformulier.
Bij de aanvraag dient de aanvrager zijn inschrijvingsbewijs van verzorgende uitgereikt
door de Vlaamse Gemeenschap of RIZIV-nummer voor te leggen. Verder dienen
volgende gegevens te worden doorgegeven: naam, voornaam en adres van de
zorgverstrekker.
• De zorgparking-kaart heeft een geldigheidsduur van 5 jaar, ingaand vanaf de datum
van uitreiking. De geldigheidsduur staat duidelijk vermeld op de zorgkaart.
• Van de zorgparking-kaart mag enkel gebruik gemaakt worden met het oog op en
tijdens de duur van het verstrekken van de zorg.
• Op de zorgparking-kaart wordt een telefoonnummer aangebracht waarop de
zorgverstrekker tijdens het uitvoeren van de zorg bereikbaar is.
• De zorgparking-kaart dient tijdens het gebruik duidelijk zichtbaar achter de voorruit
aangebracht te worden.
• De zorgverstrekker moet het voertuig zo snel mogelijk verplaatsen op eenvoudig
verzoek van de aanbieder.
• Het is de zorgverstrekker niet toegestaan een vergoeding te betalen aan de aanbieder
van de parkeerplaats om deze exclusief voor te behouden.
• De zorgparking-kaart verleent een persoonlijk recht van stationeren aan de
zorgverstrekker; dit recht is niet overdraagbaar.
• De zorgverstrekker, die beschikt over een geldige zorgparkingkaart, moet ook een
parkeerschijf leggen in een straat die deel uitmaakt van de blauwe zone.
Artikel 5: Rol en verantwoordelijkheden van de gemeente Londerzeel
• De gemeente Londerzeel is initiatiefnemer van het project Zorgparkeren, wat impliceert
dat ze een oproep doet naar zorgverstrekkers en aanbieders.
• Alleen de gemeente Londerzeel is gemachtigd om de zorgparking-kaarten en de
zorgparking-stickers te verstrekken. De aanvraag zal behandeld worden door de Dienst
Mobiliteit. Bij vaststelling van misbruiken kan de gemeente de inlevering van de
zorgparking-kaart en/of zorgparking-sticker eisen.
• De gemeente Londerzeel kan bij de uitvoering van het Zorgparking-project op geen
enkele wijze verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele gevallen van schade van
welke aard of oorzaak ook aan de ter beschikking gestelde parkeerplaatsen.
• Dit reglement kan te allen tijde door de gemeente Londerzeel worden aangepast, indien
dit noodzakelijk blijkt voor de veiligheid of de noodwendigheden van het Zorgparkingproject.
Artikel 6: Overige bepalingen
• De zorgparking-kaart biedt een parkeermogelijkheid maar biedt geen garantie op
parkeren.
• De zorgparking-kaart is enkel geldig voor een deelnemende parkeerplaats, die kenbaar
gemaakt is met een zorgparking-sticker.
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• De zorgparking-kaart verleent geen rechten om te parkeren in zones waar dit niet is
toegestaan (vb. een zorgparkingkaart geeft niet het recht om in een straat waar
beurtelings parkeren geldt aan de kant van de straat waar het in een bepaalde periode
niet toegestaan om te parkeren toch te stationeren).
• De politie blijft bij eventuele conflicten over het gebruik van de parkeerplaats bevoegd
en kan indien nodig overgaan tot het vaststellen van een inbreuk.
Artikel 7: Inwerkingtreding – bekendmaking
Dit reglement zal worden bekend gemaakt overeenkomstig de artikelen 286 en 287 van
het decreet lokaal bestuur en treedt in werking overeenkomstig de bepalingen van artikel
288 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen. Het
reglement zorgparkeren zal in voege gaan vanaf 01 april 2022.
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