
 
 

 

 

Geacht raadslid 
 
Zowel het Mobiliteitsbedrijf als de Politiezone Gent bevestigen dat de parkeerapp 
Handi2Park door hen wordt gebruikt. Zo wordt de app gebruikt door de Verkeersdienst bij 
controles en tijdens patrouilles. Ook door de Wijkdienst, die regelmatig op parkeerhinder / 
parkeerovertredingen controleert, wordt de app gebruikt. Jaarlijks is er begin december een 
actieweek waarbij extra gecontroleerd wordt op het onrechtmatig gebruik van een 
parkeerplaats voorbehouden voor personen met een handicap door o.a. misbruik van 
parkeerkaarten. De parkeerwachters zelf gebruiken de parkeerapp ook dagelijks bij hun 
rondes. 
 
Naast eigen vaststellingen door de politie, worden meldingen van parkeerwachters over het 
oneigenlijk gebruik van de parkeerkaart voor personen met een handicap door de politie 
opgevolgd, hetzij via de Wijkdienst, hetzij via andere zones indien het inwoners van andere 
politiezones betreft. De parkeerwachters geven gemiddeld 20 meldingen per maand door 
aan de politie. Via de app kan de politieambtenaar nagaan of het oneigenlijk gebruik van de 
parkeerkaart betreft (bv. gebruik van de kaart terwijl de titularis overleden is, fotokopieën of 
valse, vervalste kaarten,…). Bij misbruik wordt de kaart in beslag genomen. Bij vastgestelde 
overtredingen op plaatsen voorbehouden voor personen met een handicap geldt een boete 
van 116 euro. 
 
De app is een handig hulpmiddel, maar is niet 100% waterdicht. In sommige gevallen moet 
een extra check bij de FOD Mobiliteit gebeuren. Dus na controle kan het zijn dat een melding 
onterecht was. Indien de app zelf niet wordt gebruikt, kan er ook steeds controle uitgevoerd 
worden via de FOD Mobiliteit. 
 
Er worden geen specifieke data bijgehouden van overtredingen die voortvloeien uit het 
gebruik van de app en gelinkt worden aan het oneigenlijk gebruik van een parkeerkaart. 
 
 
 
 
 
 



Wordt er gekeken naar alle categorieën van oneigenlijk gebruik van een parkeerplaats voor 
personen met een handicap, kunnen onderstaande cijfers worden aangeleverd. Hierbij 
wordt ook aangegeven hoeveel voertuigen weggetakeld werden. 
 

Jaar Aantal overtredingen Aantal getakelde voertuigen 

2019 841 121 

2020 499 47 

2021 531 94 

2022* 249 39 
* Tot en met mei  

 

Mathias De Clercq 

Burgemeester 

30/06/2022  


