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Algemene informatie en
adviezen
Deze informatiefolder geeft een overzicht van de voorwaarden
voor het gebruik van een gehandicaptenparkeerkaart in de verschillende lidstaten van de Europese Unie.
Lees voordat u naar een ander land reist, de regels die in dat
land van kracht zijn. In sommige gevallen moet u ter plaatse
nadere informatie inwinnen.
Gebruik de informatie die in de vrijstaande folder is opgenomen in de taal van het land waar u reist, door deze duidelijk
zichtbaar naast uw parkeerkaart te plaatsen. Deze informatie
is bedoeld voor lokale overheden. In de folder wordt uitgelegd dat uw kaart is gebaseerd op het gestandaardiseerde
Europese model dat u toegang geeft tot alle parkeerfaciliteiten
voor gehandicapten in dat land.
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BELGIË
ALGEMEEN
Op wegen en parkeerterreinen zijn de voor gehandicapten
gereserveerde parkeerplaatsen aangeduid met een rolstoelsymbool.

PARKEREN LANGS DE WEG
Parkeer niet op wegen waarvoor een parkeerverbod geldt.
In de meeste gebieden mag u gratis en voor onbeperkte tijd
parkeren op plaatsen waarvoor betaald parkeren geldt.
ÂÂ Verifieer dit ter plekke.
Op plaatsen waar parkeren gratis is maar gebonden aan een
bepaalde tijdslimiet, mag u voor onbeperkte tijd parkeren.
In voetgangersgebieden mag u niet rijden of parkeren.

PARKEREN OP EEN PARKEERTERREIN
Op sommige parkeerterreinen mag u uw auto met een zichtbare parkeerkaart gratis parkeren, maar alleen in parkeervakken die gereserveerd zijn voor gehandicapten.
ÂÂ K
 ijk op de informatieborden van het parkeerterrein of informeer bij de beheerder.
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BULGARIJE
ALGEMEEN
Op wegen en parkeerterreinen zijn de voor gehandicapten
gereserveerde parkeerplaatsen aangeduid met een rolstoelsymbool.

PARKEREN LANGS DE WEG
Bij parkeren buiten bewoonde gebieden mag het voertuig niet
op de rijweg worden geplaatst. Parkeren op de rijweg is niet
toegestaan.
In bewoonde gebieden kan de eigenaar of de wegbeheerder
gebieden, wegen of gedeelten van wegen aanwijzen als zones voor kortdurend parkeren gedurende bepaalde uren. Deze
tijdsduur mag niet korter zijn dan 30 minuten en niet langer
dan 3 uur.

PARKEREN OP EEN PARKEERTERREIN
De parkeerterreinen zijn aangeduid door verkeersborden, wegmarkeringen en borden die de bestuurder informeren over de
parkeervoorwaarden. De desbetreffende gemeenteraad kan
een parkeertarief instellen.
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TSJECHISCHE
REPUBLIEK
ALGEMEEN
Alleen houders van de O1-badge mogen hun voertuig parkeren op de voor gehandicapten gereserveerde parkeerplaatsen
die zijn aangeduid met het O1-symbool.

PARKEREN LANGS DE WEG
In individuele gevallen, en als het dringend nodig is, mogen
bestuurders met de O1-badge een middels borden aangegeven parkeerverbod voor de benodigde tijdsduur negeren (veiligheid en doorstroming van het verkeer mogen niet worden
geschaad).
In individuele gevallen, en als het dringend nodig is, mogen
de bestuurders van een auto met de O1-badge de volgende
borden negeren:
„Geen ingang” (Zákaz vjezdu)
„Alleen voor toegang” (Průjezd zakázán)
„Alleen bevoorrading” (Zásobování vjezd povolen)
„Alleen ontheffingen” (Vjezd povolen pouze pro)
„Verkeer van omwonenden” (Dopravní obsluze vjezd povolen)
„Uitgezonderd verkeer van omwonenden” (Mimo dopravní obsluhu).
In individuele gevallen, en als het dringend nodig is, mogen
auto's met de O1-badge in gebieden komen die met borden
zijn aangeduid als „voetgangersgebied”.

PARKEREN OP EEN PARKEERTERREIN
Verifieer ter plekke of privéparkeerterreinen een speciale regeling hebben voor gehandicapten.
Een persoon aan wie een O1-badge is verstrekt, kan de bevoegde instantie vragen om een gereserveerde parkeerplaats
aan te leggen bij zijn/haar woning.

8

DENEMARKEN
ALGEMEEN
Op wegen en parkeerterreinen zijn de voor gehandicapten
gereserveerde parkeerplaatsen aangeduid met een rolstoelsymbool.

PARKEREN LANGS DE WEG
In de meeste gebieden gelden de volgende tijdsbeperkingen
voor voertuigen met een zichtbare parkeerkaart:
• op plaatsen waarvoor een parkeerverbod geldt, mag u gedurende maximaal 15 minuten parkeren, maar alleen als u
andere weggebruikers niet hindert;
• op plaatsen waarvoor een parkeerlimiet geldt van 15-30 minuten, mag u maximaal een uur blijven staan;
• op plaatsen waar parkeren gratis is maar waar een limiet
geldt van een, twee of drie uur, mag u onbeperkte tijd blijven staan.
In sommige gebieden moet u betalen om te parkeren. Als u
bij aankomst voor de maximaal toegestane tijdsduur betaalt,
mag u vaak onbeperkte tijd blijven staan.
ÂÂ Verifieer dit ter plekke.
In voetgangersgebieden mag u niet rijden of parkeren tenzij
de plaatselijke regelingen dit specifiek toestaan.
ÂÂ Verifieer dit ter plekke.

PARKEREN OP EEN PARKEERTERREIN
Parkeerterreinen kennen geen speciale regelingen voor voertuigen met een zichtbare parkeerkaart.
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DUITSLAND
ALGEMEEN
Op wegen en parkeerterreinen zijn de voor gehandicapten
gereserveerde parkeerplaatsen aangeduid met een rolstoelsymbool. Parkeer niet in vakken die voorzien zijn van iemands
naam of kentekennummer.

PARKEREN LANGS DE WEG
•
•
•
•
•
•

U mag gedurende maximaal drie uur parkeren op parkeerplaatsen langs de weg of in zones waar parkeren normaal
gesproken niet is toegestaan.
Op parkeerplaatsen langs wegen of in zones waar de parkeertijd aan een limiet is gebonden, mag u deze limiet overschrijden.
Op parkeerplaatsen waarvoor moet worden betaald via parkeerautomaten of parkeermeters, mag u gratis parkeren.
Op parkeerplaatsen die zijn gereserveerd voor omwonenden, mag u gedurende maximaal drie uur parkeren.
In zones met beperkt verkeer en buiten de aangegeven parkeerplaatsen mag u parkeren op voorwaarde dat u doorgaand verkeer niet hindert.
Parkeer alleen in voetgangersgebieden als plaatselijke regelingen dit expliciet toestaan. Verifieer dit ter plekke. Zelfs
indien parkeren hier is toegestaan, mag u alleen op bepaalde tijden in voetgangersgebieden rijden en parkeren.

Let op: deze regelingen zijn alleen geldig als er dichtbij geen alternatieve parkeermogelijkheid is. De maximale tijdsduur voor
parkeren kan niet langer zijn dan 24 uur.

PARKEREN OP EEN PARKEERTERREIN
Op parkeerterreinen gelden uiteenlopende regelingen. Kijk
op de informatieborden van het parkeerterrein of informeer
bij de beheerder.
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ESTLAND
ALGEMEEN
Op wegen en parkeerterreinen zijn de voor gehandicapten
gereserveerde parkeerplaatsen aangeduid met een rolstoelsymbool.

PARKEREN LANGS DE WEG
Vaak mag u parkeren op plaatsen waarvoor een parkeerverbod geldt, maar alleen als uw auto geheel op het trottoir staat
en u andere weggebruikers niet hindert.
ÂÂ U
 wordt met klem geadviseerd om dit ter plekke te
verifiëren.
Op plaatsen waarvoor betaald parkeren geldt, mag u gratis en
voor onbeperkte tijd parkeren.
Op wegen waar parkeren gratis is maar gebonden aan een bepaalde tijdslimiet, mag u voor onbeperkte tijd parkeren.
Voor een gehandicapte bestuurder mag geen tijdslimiet gelden bij parkeren.
Iemand die een gehandicapte persoon vervoert, mag stoppen
om hem of haar op te halen of af te zetten.
In voetgangersgebieden mag u niet rijden of parkeren.

PARKEREN OP EEN PARKEERTERREIN
Op sommige parkeerterreinen mag u uw voertuig met een
zichtbare parkeerkaart gratis parkeren. Kijk op de informatieborden van het parkeerterrein of informeer bij de beheerder.
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IERLAND
ALGEMEEN
Op wegen en parkeerterreinen zijn de voor gehandicapten
gereserveerde parkeerplaatsen aangeduid met een rolstoelsymbool.

PARKEREN LANGS DE WEG
Parkeer niet op wegen waarvoor een parkeerverbod geldt.
Voor voertuigen met een zichtbare parkeerkaart gelden verschillende regelingen met betrekking tot parkeertarieven en
toegestane parkeertijd.
ÂÂ Verifieer dit ter plekke.
In voetgangersgebieden mag u niet rijden of parkeren.

PARKEREN OP EEN PARKEERTERREIN
Op sommige parkeerterreinen geldt een gereduceerd tarief
voor voertuigen met een zichtbare parkeerkaart.
ÂÂ K
 ijk op de informatieborden van het parkeerterrein of
informeer bij de beheerder.
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GRIEKENLAND
ALGEMEEN
Op wegen en parkeerterreinen zijn de voor gehandicapten
gereserveerde parkeerplaatsen aangeduid met een rolstoelsymbool. Parkeer niet in vakken die voorzien zijn van iemands
naam of kentekennummer.

PARKEREN LANGS DE WEG
Met de parkeerkaart is het toegestaan om te parkeren op
openbare wegen of plaatsen voor rijdend verkeer, voetgangers of dieren overeenkomstig voorrang.
Parkeer niet op wegen waarvoor een parkeerverbod geldt.
In de meeste gebieden moet u betalen om te parkeren op
plaatsen waarvoor betaald parkeren geldt.
ÂÂ Verifieer dit ter plekke.
Op plaatsen waar parkeren gratis is maar gebonden aan een
bepaalde tijdslimiet, mag u in de meeste gebieden voor onbeperkte tijd parkeren.
ÂÂ Verifieer dit ter plekke.
In voetgangersgebieden mag u niet rijden of parkeren.

PARKEREN OP EEN PARKEERTERREIN
Op sommige parkeerterreinen mag u uw voertuig met een
zichtbare parkeerkaart gratis parkeren. Kijk op de informatieborden van het parkeerterrein of informeer bij de beheerder.
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SPANJE
ALGEMEEN
Op wegen en parkeerterreinen zijn de voor gehandicapten
gereserveerde parkeerplaatsen aangeduid met een rolstoelsymbool.

PARKEREN LANGS DE WEG
Parkeer niet op wegen waarvoor een parkeerverbod geldt, tenzij de plaatselijke regelingen dit specifiek toestaan.
ÂÂ Verifieer dit ter plekke.
Voor voertuigen met een zichtbare parkeerkaart gelden verschillende regelingen met betrekking tot parkeertarieven en
toegestane parkeertijd.
ÂÂ Verifieer dit ter plekke.
In voetgangersgebieden mag u niet rijden of parkeren, tenzij
de plaatselijke regelingen dit specifiek toestaan.
ÂÂ Verifieer dit ter plekke.

PARKEREN OP EEN PARKEERTERREIN
In de meeste plaatsen gelden op parkeerterreinen speciale regelingen voor voertuigen met een zichtbare parkeerkaart.
ÂÂ K
 ijk op de informatieborden van het parkeerterrein of informeer bij de beheerder.
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FRANKRIJK
ALGEMEEN
Op wegen en parkeerterreinen zijn de voor gehandicapten
gereserveerde parkeerplaatsen aangeduid met een rolstoelsymbool.
De parkeervoorzieningen voor gehandicapten zijn in Frankrijk landelijk geregeld, maar ter plaatse kunnen afwijkende regels gelden.
ÂÂ Verifieer dit ter plekke.
De wetgeving hecht belang aan vrije toegang tot gereserveerde parkeerplaatsen voor gehandicapten en verbiedt alle apparatuur die deze toegang beperkt.

PARKEREN LANGS DE WEG
Parkeer niet op wegen waarvoor een parkeerverbod geldt.
Op plaatsen waarvoor betaald parkeren geldt, moet u betalen
om te parkeren. In Parijs en in enkele andere steden mogen
voertuigen met een zichtbare parkeerkaart gratis parkeren.
ÂÂ Verifieer dit ter plekke.
Op plaatsen waar parkeren gratis is maar gebonden aan een
bepaalde tijdslimiet, mag u in veel gebieden voor onbeperkte tijd parkeren.
ÂÂ Verifieer dit ter plekke.
In voetgangersgebieden mag u niet rijden of parkeren.

PARKEREN OP EEN PARKEERTERREIN
Parkeerterreinen hebben speciale regelingen voor voertuigen
met een zichtbare parkeerkaart.
ÂÂ K
 ijk op de informatieborden van het parkeerterrein of informeer bij de beheerder.
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ITALIË
ALGEMEEN
Op wegen en parkeerterreinen zijn de voor gehandicapten
gereserveerde parkeerplaatsen aangeduid met een rolstoelsymbool. Parkeer niet in vakken die voorzien zijn van iemands
naam of kentekennummer.

PARKEREN LANGS DE WEG
Parkeren op wegen waarvoor een parkeerverbod geldt, is uitsluitend toegestaan in noodgevallen en alleen als u de andere weggebruikers niet hindert.
In de meeste gebieden moet u betalen om te parkeren op
plaatsen waarvoor betaald parkeren geldt.
ÂÂ Verifieer dit ter plekke.
Op plaatsen waar parkeren gratis is maar gebonden aan een
bepaalde tijdslimiet, mag u voor onbeperkte tijd parkeren.
In voetgangersgebieden en zogeheten ZTL-zones (zones
met beperkt verkeer) mag u niet rijden of parkeren, tenzij de
plaatselijke regelingen dit specifiek toestaan.
ÂÂ Verifieer dit ter plekke.

PARKEREN OP EEN PARKEERTERREIN
Bij openbare parkeerterreinen is 1 op de 50 plaatsen gereserveerd voor voertuigen met een zichtbare parkeerkaart. Voertuigen met een zichtbare parkeerkaart mogen gratis op deze
plekken worden geparkeerd.
ÂÂ K
 ijk op de informatieborden van het parkeerterrein of informeer bij de beheerder.
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CYPRUS
ALGEMEEN
Op wegen en parkeerterreinen zijn de voor gehandicapten
gereserveerde parkeerplaatsen aangeduid met een rolstoelsymbool.

PARKEREN LANGS DE WEG
Parkeer niet op wegen waarvoor een parkeerverbod geldt.
Op wegen waarvoor betaald parkeren geldt, mag u gratis en
voor onbeperkte tijd parkeren.
ÂÂ Verifieer dit ter plekke.

PARKEREN OP EEN PARKEERTERREIN
Op sommige openbare parkeerterreinen mag u uw voertuig
met een zichtbare parkeerkaart gratis parkeren.
ÂÂ K
 ijk op de informatieborden van het parkeerterrein of informeer bij de beheerder.
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LETLAND
ALGEMEEN
Op wegen en parkeerterreinen zijn de voor gehandicapten
gereserveerde parkeerplaatsen aangeduid met een rolstoelsymbool.

PARKEREN LANGS DE WEG
U mag uw auto gratis parkeren op de speciaal gemarkeerde
parkeerplaatsen voor gehandicapten.
Personen met een parkeerkaart voor gehandicapten mogen
de volgende borden negeren:
„Parkeerverbod” (Stāvēt aizliegts)
„Verbod stil te staan” (Apstāties aizliegts)

PARKEREN OP EEN PARKEERTERREIN
Voor voertuigen met een zichtbare parkeerkaart gelden geen
speciale regelingen.
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LITOUWEN
ALGEMEEN
Op wegen en parkeerterreinen zijn de voor gehandicapten
gereserveerde parkeerplaatsen aangeduid met een rolstoelsymbool.

PARKEREN LANGS DE WEG
Parkeren is toegestaan op plaatsen waarvoor een parkeerverbod geldt, maar alleen als u de andere weggebruikers niet hindert.
Op plaatsen waarvoor betaald parkeren geldt, mag u gratis
en voor onbeperkte tijd parkeren, maar uitsluitend in vakken
voorzien van een rolstoelsymbool.
Op plaatsen waar parkeren gratis is maar gebonden aan een
bepaalde tijdslimiet, mag u voor onbeperkte tijd parkeren.
U mag rijden in een zone waar verkeer niet is toegestaan.

PARKEREN OP EEN PARKEERTERREIN
Op sommige parkeerterreinen mag u uw auto met een zichtbare parkeerkaart gratis parkeren, maar alleen in parkeervakken die gereserveerd zijn voor gehandicapten. Kijk op de informatieborden van het parkeerterrein of informeer bij de
beheerder.
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LUXEMBURG
ALGEMEEN
Op wegen en parkeerterreinen zijn de voor gehandicapten
gereserveerde parkeerplaatsen aangeduid met een rolstoelsymbool.

PARKEREN LANGS DE WEG
Voor voertuigen met een zichtbare parkeerkaart gelden geen
speciale regelingen.

PARKEREN OP EEN PARKEERTERREIN
Voor voertuigen met een zichtbare parkeerkaart gelden geen
speciale regelingen.
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HONGARIJE
ALGEMEEN
Op wegen en parkeerterreinen zijn de voor gehandicapten
gereserveerde parkeerplaatsen aangeduid met een rolstoelsymbool.

PARKEREN LANGS DE WEG
Op plaatsen waarvoor betaald parkeren geldt, mag u gratis
parkeren.
Op plaatsen waar parkeren gratis is maar gebonden aan een
bepaalde tijdslimiet, mag u de maximale tijdsduur overschrijden.

PARKEREN OP EEN PARKEERTERREIN
Op sommige parkeerterreinen mag u uw voertuig met een
zichtbare parkeerkaart gratis parkeren.
ÂÂ K
 ijk op de informatieborden van het parkeerterrein of informeer bij de beheerder.
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MALTA
ALGEMEEN
Op wegen en parkeerterreinen zijn de voor gehandicapten
gereserveerde parkeerplaatsen aangeduid met een rolstoelsymbool.
Informatie over de parkeervoorzieningen voor gehandicapten kan bij de Maltese overheid worden aangevraagd op het
volgende adres:
The Director
Kummissjoni Nazzjonali Persuni b'Diżabilita'
Centru Hidma Socjali
Santa Venera
Malta
e-mail: helpdesk@knpd.org
www.knpd.org

PARKEREN LANGS DE WEG
ÂÂ Informeer ter plekke naar de regels.

PARKEREN OP EEN PARKEERTERREIN
ÂÂ Informeer ter plekke naar de regels.
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NEDERLAND
ALGEMEEN
Op wegen en parkeerterreinen zijn de voor gehandicapten
gereserveerde parkeerplaatsen aangeduid met een rolstoelsymbool. Parkeer niet in vakken die voorzien zijn van iemands
naam of kentekennummer.

PARKEREN LANGS DE WEG
Op plaatsen waarvoor een parkeerverbod geldt, mag u maximaal 3 uur blijven staan, maar alleen als u de andere weggebruikers niet hindert.
Op plaatsen waarvoor betaald parkeren geldt, moet u betalen
om te parkeren. U dient zich tevens aan de tijdslimiet te houden. In sommige plaatsen geldt een afwijkende regeling.
ÂÂ Verifieer dit ter plekke.
Op plaatsen waar parkeren gratis is maar gebonden aan een
bepaalde tijdslimiet (blauwe zone), mag u voor onbeperkte
tijd parkeren.
In voetgangersgebieden mag u niet rijden of parkeren.

PARKEREN OP EEN PARKEERTERREIN
Voor voertuigen met een zichtbare parkeerkaart gelden geen
speciale regelingen.
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OOSTENRIJK
ALGEMEEN
Op wegen en parkeerterreinen zijn de voor gehandicapten
gereserveerde parkeerplaatsen aangeduid met een rolstoelsymbool. Parkeer niet in vakken die voorzien zijn van iemands
naam of kentekennummer.

PARKEREN LANGS DE WEG
Parkeer niet op wegen waarvoor een stop- en parkeerverbod
geldt.
In de meeste gebieden mag u op wegen waarvoor betaald parkeren geldt, gratis en voor onbeperkte tijd parkeren.
ÂÂ Verifieer dit ter plekke.
Op plaatsen waar parkeren gratis is maar gebonden aan een
bepaalde tijdslimiet, mag u voor onbeperkte tijd parkeren.
In voetgangersgebieden mag u rijden en parkeren, maar uitsluitend op de tijden die gelden voor het laden en lossen van
goederen.
ÂÂ Verifieer dit ter plekke.

PARKEREN OP EEN PARKEERTERREIN
Openbare parkeerterreinen kennen geen speciale regelingen
voor voertuigen met een zichtbare parkeerkaart.
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POLEN
ALGEMEEN
Op wegen en parkeerterreinen zijn de voor gehandicapten
gereserveerde parkeerplaatsen aangeduid met een rolstoelsymbool.
Personen met een parkeerkaart voor gehandicapten mogen
de volgende verkeersborden negeren, mits ze uiterst voorzichtig te werk gaan:
„Geen verplaatsing in beide richtingen” (Zakaz ruchu w obu
kierunkach)
„Geen toegang voor motorvoertuigen, met uitzondering van
tweewielige motorfietsen” (Zakaz wjazdu pojazdów silnikowych, z wyjątkiem motocykli jednośladowych)
„Geen toegang voor bussen” (Zakaz wjazdu autobusów)
„Geen toegang voor motoren” (Zakaz wjazdu motocykli)
„Geen toegang voor gemotoriseerde rijwielen” (Zakaz wjazdu motorowerów)
„Verboden te parkeren” (Zakaz postoju)
„Verboden te parkeren op oneven dagen” (Zakaz postoju w
dni nieparzyste)
„Verboden te parkeren op even dagen” (Zakaz postoju w dni
parzyste)
„Gebied met beperkt parkeren” (Strefa ograniczonego postoju).
De bovenstaande bepaling geldt ook voor:
• de bestuurder van een voertuig waarin een persoon met
verminderde mobiliteit wordt vervoerd;
• personeelsleden van instellingen die zich bezighouden met
de verzorging, revalidatie of opleiding van gehandicapten
die aan hun zorgen zijn toevertrouwd;
• bestuurders van voertuigen met een zichtbare parkeerkaart
die in het buitenland is afgegeven.
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PARKEREN LANGS DE WEG
Parkeer niet op plaatsen waarvoor een parkeerverbod geldt.
Op wegen waarvoor betaald parkeren geldt, mag u gratis en
voor onbeperkte tijd parkeren, maar alleen in vakken die zijn
aangeduid met een rolstoelsymbool.
ÂÂ Verifieer dit ter plekke.
Op wegen waar voor beide kanten afwisselend op even en
oneven dagen een parkeerverbod geldt, mag u aan beide
kanten parkeren, maar alleen als u andere weggebruikers niet
hindert.
ÂÂ Verifieer dit ter plekke.
In voetgangersgebieden mag u niet rijden of parkeren, tenzij
de plaatselijke regelingen dit specifiek toestaan.
ÂÂ Verifieer dit ter plekke.

PARKEREN OP EEN PARKEERTERREIN
Voor voertuigen met een zichtbare parkeerkaart gelden geen
speciale regelingen. In sommige plaatsen geldt echter een afwijkende regeling.
ÂÂ Verifieer dit ter plekke.
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PORTUGAL
ALGEMEEN
Op wegen en parkeerterreinen zijn de voor gehandicapten gereserveerde parkeerplaatsen aangeduid met een rolstoelsymbool of het symbool van een zwangere vrouw of een vrouw
met een kind in haar armen. Parkeer niet in vakken die voorzien zijn van iemands naam of kentekennummer.

PARKEREN LANGS DE WEG
Parkeer niet op wegen waarvoor een parkeerverbod geldt, tenzij er sprake is van dringende noodzaak en alleen als het voor
korte tijd is en voertuigen of voetgangers hierdoor niet worden gehinderd.
Op plaatsen waarvoor betaald parkeren geldt, moet u betalen om te parkeren.
U mag niet langer parkeren dan de periode waarvoor u betaald
hebt. Op plaatsen waar parkeren aan tijdsbeperkingen is gebonden, mag u de maximale tijdsduur niet overschrijden.
Dicht bij de woning van een gehandicapte kan een parkeerplaats worden gereserveerd.
ÂÂ Verifieer dit ter plekke.
In voetgangersgebieden mag u niet rijden of parkeren.

PARKEREN OP EEN PARKEERTERREIN
Voor voertuigen met een zichtbare gehandicaptenparkeerkaart gelden op de meeste parkeerterreinen geen speciale
regelingen.
Sommige lokale overheden voorzien een gereserveerde parkeerplaats bij de woning van een gehandicapte persoon.
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ROEMENIË
ALGEMEEN
Op parkeerplaatsen bij openbare gebouwen en op speciale
parkeerterreinen wordt ten minste 4 % van het totale aantal
plaatsen, maar met een minimum van 2 plaatsen, aangepast,
gereserveerd en via het internationale teken aangeduid voor
gratis gebruik door gehandicapten.
De beheerder van de parkeerplaatsen in het publieke domein
verstrekt op verzoek gratis parkeerplaatsen aan gehandicapten die zo dicht mogelijk bij hun woning een parkeerplaats
nodig hebben.
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SLOVENIË
ALGEMEEN
Op wegen en parkeerterreinen zijn de voor gehandicapten
gereserveerde parkeerplaatsen aangeduid met een rolstoelsymbool.

PARKEREN LANGS DE WEG
Op plaatsen waarvoor een parkeerverbod geldt, mag u maximaal 2 uur blijven staan, maar alleen als u de andere weggebruikers niet hindert.
Op plaatsen waarvoor betaald parkeren geldt, moet u betalen om te parkeren. U dient zich tevens aan de tijdslimiet te
houden.
Op plaatsen waar parkeren op het trottoir is toegestaan, moet
u ervoor zorgen dat er minimaal 1,6 meter ruimte overblijft
voor voetgangers.
ÂÂ Verifieer dit ter plekke.
In voetgangersgebieden mag u niet rijden of parkeren.

PARKEREN OP EEN PARKEERTERREIN
Op sommige parkeerterreinen mogen voertuigen met een
zichtbare parkeerkaart gratis worden geparkeerd.
ÂÂ K
 ijk op de informatieborden van het parkeerterrein of informeer bij de beheerder.
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SLOWAKIJE
ALGEMEEN
Op wegen en parkeerterreinen zijn de voor gehandicapten
gereserveerde parkeerplaatsen aangeduid met een rolstoel
symbool. Het gebruik van beperkte parkeerterreinen is voor
behouden aan voertuigen die zijn voorzien van het O1-symbool.
Parkeer niet in vakken die voorzien zijn van iemands naam of
kentekennummer.

PARKEREN LANGS DE WEG
De bestuurder van een voertuig dat een ernstig gehandicapte persoon vervoert die afhankelijk is van individueel vervoer,
en dat is voorzien van het O1-symbool, hoeft zich niet aan een
parkeerverbod te houden, op voorwaarde dat het doorgaande verkeer niet wordt gehinderd.
Een voertuig met het O1-symbool mag de volgende borden
negeren:
„Uitgezonderd leveringen” (Neplatí pre zásobovanie)
„Alleen leveringen” (Iba zásobovanie)
„Uitgezonderd transportdiensten” (Neplatí pre Prepravné
služby)
„Transportdiensten” (Prepravné služby).

PARKEREN OP EEN PARKEERTERREIN
Op sommige parkeerterreinen mogen voertuigen met een
zichtbare parkeerkaart gratis of tegen een gereduceerd tarief
worden geparkeerd.
ÂÂ K
 ijk op de informatieborden van het parkeerterrein of
informeer bij de beheerder.
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FINLAND
ALGEMEEN
Op wegen en parkeerterreinen zijn de voor gehandicapten
gereserveerde parkeerplaatsen aangeduid met een rolstoelsymbool. Parkeer niet in vakken die voorzien zijn van iemands
naam of kentekennummer.

PARKEREN LANGS DE WEG
In sommige gebieden mag u parkeren op plaatsen waarvoor
een parkeerverbod geldt, maar alleen als u andere weggebruikers niet hindert.
ÂÂ Verifieer dit ter plekke.
Op plaatsen waarvoor betaald parkeren geldt, mag u gratis
parkeren. U hoeft zich niet aan de tijdslimiet te houden.
Op plaatsen waar parkeren gratis is maar gebonden aan
een bepaalde tijdslimiet, hoeft u zich niet aan die limiet te
houden.
In voetgangersgebieden mag u niet rijden of parkeren.

PARKEREN OP EEN PARKEERTERREIN
Op parkeerterreinen gelden uiteenlopende regelingen. Kijk
op de informatieborden van het parkeerterrein of informeer
bij de beheerder.
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ZWEDEN
ALGEMEEN
Parkeerkaarthouders zijn alleen vrijgesteld van lokale verkeers
voorschriften die betrekking hebben op parkeren. Lokale
verkeersvoorschriften worden meestal vastgesteld door de
regionale overheid en aangeduid met verkeersborden.
Op wegen en parkeerterreinen zijn de voor gehandicapten
met een parkeerkaart gereserveerde parkeerplaatsen aangeduid met een rolstoelsymbool.
In sommige regio's mogen gehandicapten met een zichtbare
parkeerkaart gratis parkeren.

PARKEREN LANGS DE WEG
Op plaatsen waarvoor een parkeerverbod geldt of waar u volgens de plaatselijke verkeersvoorschriften korter dan 3 uur
mag parkeren, mag u maximaal 3 uur blijven staan.
• Op plaatsen waar parkeren volgens de plaatselijke verkeersvoorschriften is toegestaan gedurende periodes van 3 tot
24 uur, mag u maximaal 24 uur blijven staan.
• In voetgangersgebieden is parkeren toegestaan gedurende maximaal drie uur.
• Op voor gehandicapten met een parkeerkaart gereserveerde parkeerplaatsen is parkeren toegestaan volgens plaatselijke verkeersvoorschriften. U moet zich houden aan de
maximumparkeertijd die geldt voor de desbetreffende parkeerplaats.
• U mag niet parkeren op parkeerplaatsen die voor een
bepaald doel of type voertuig zijn bestemd.

PARKEREN OP EEN PARKEERTERREIN
De bovenstaande regels onder het kopje PARKEREN LANGS
DE WEG zijn ook van toepassing op parkeerterreinen. Land
eigenaren kunnen parkeren of stilstaan verbieden.
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VERENIGD
KONINKRIJK
ALGEMEEN
Op wegen en parkeerterreinen zijn de voor gehandicapten
gereserveerde parkeerplaatsen aangeduid met een rolstoelsymbool.
De parkeerkaart wordt gebruikt in combinatie met een parkeerschijf. Voor mensen uit andere landen die de parkeerkaart
gebruiken zonder parkeerschijf gelden echter dezelfde spe
ciale regelingen.

PARKEREN LANGS DE WEG
In Central Londen gelden geen speciale regelingen voor voertuigen met een zichtbare parkeerkaart.
ÂÂ Verifieer dit ter plekke.
Parkeren is toegestaan op parkeerplaatsen waarvoor een parkeerverbod geldt, tenzij er tevens een verbod op laden en lossen geldt, en alleen als u andere weggebruikers niet hindert.
Hierbij gelden de volgende tijdslimieten:
• maximaal drie uur in Engeland en Wales;
• onbeperkte tijd in Schotland en Noord-Ierland tenzij plaatselijk andere beperkingen gelden.
ÂÂ Verifieer dit ter plekke.
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Op plaatsen waarvoor betaald parkeren geldt, mag u gratis en
voor onbeperkte tijd parkeren, tenzij anders aangegeven door
middel van borden.
ÂÂ Verifieer dit ter plekke.
Op plaatsen waar parkeren gratis is maar gebonden aan een
bepaalde tijdslimiet, mag u voor onbeperkte tijd parkeren, tenzij anders aangegeven door middel van borden.
ÂÂ Verifieer dit ter plekke.
In voetgangersgebieden mag u niet rijden of parkeren, tenzij
de plaatselijke regelingen dit specifiek toestaan.
ÂÂ Verifieer dit ter plekke.

PARKEREN OP EEN PARKEERTERREIN
Op sommige parkeerterreinen mag u uw voertuig met een
zichtbare parkeerkaart gratis parkeren.
Kijk op de informatieborden van het parkeerterrein of informeer bij de beheerder.

34

Europese Commissie
Parkeerkaart voor mensen met een handicap in de
Europese Unie: voorwaarden in de lidstaten
Luxemburg: Bureau voor officiële publicaties van de
Europese Gemeenschappen
2009 — 34 blz. — 9,9 x 21 cm
ISBN 978-92-79-10556-2
doi: 10.2767/73893

Waar kunt u EU-publicaties krijgen?
Betaalde publicaties:

Plaats de vrijstaande folder achter
de ruit naast uw parkeerkaart en
zorg dat de taal/talen van het land
dat u bezoekt, zichtbaar is/zijn.

• bij de EU Bookshop (http://bookshop.europa.eu);
• bij uw boekhandel onder vermelding van titel,
uitgever en/of ISBN-nummer;
• rechtstreeks bij een van onze verkoopagenten.
U vindt de contactgegevens op http://bookshop.
europa.eu of u kunt ze per fax aanvragen op
+352 2929-42758.
Gratis publicaties:
• bij de EU Bookshop (http://bookshop.europa.eu);
• bij de vertegenwoordigingen en delegaties van de
Europese Commissie. U vindt de contactgegevens op
http://ec.europa.eu of u kunt ze per fax aanvragen op
+352 2929-42758.

Gebruik de folder als een omslag
voor het boekje.
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