
GAREZ-VOUS AVEC RESPECT !

Il existe 940 000 places de parking à Bruxelles, dont 265 000 
en voirie... Et combien d’emplacements réservés à des 
personnes porteuses de handicap ? À peine 4000 !

C’est bien peu… Mais trop souvent encore, les personnes 
porteuses d’un handicap trouvent un véhicule occupant l’une 
des places qui leur sont normalement réservées. 

Pour sensibiliser les automobilistes indélicats, la Région 
de Bruxelles-Capitale a lancé RESPECT  : une campagne 
d’éducation au respect du stationnement pour les personnes 
porteuses de handicap.

Les places pour personnes handicapées sont l’expression 
de notre citoyenneté et de notre solidarité envers elles. En 
occupant un de ces emplacements, même pour 5 minutes, 
vous accentuez les difficultés qu’elles rencontrent dans leur 
vie quotidienne. Imaginez que presque toutes les places de 
stationnement soient réservées aux personnes handicapées ? 
Que ressentiriez-vous ? 

Alors, faites preuve de RESPECT et gardez-leur une place ! 
Leur place. Celle indiquée par un rectangle bleu et le 
pictogramme représentant un fauteuil roulant…

COMMENT RECONNAÎTRE UN EMPLACEMENT 
POUR PERSONNES HANDICAPÉES ?

Les places de stationnement pour personnes handicapées 
sont indiquées par l’un de ces deux panneaux. Le pictogramme 
peut parfois être peint en blanc sur le sol.

QUE RISQUEZ-VOUS ?

Le non-respect de cette signalisation est passible d’une 
amende de 116 €.

RESPECT est une campagne de sensibilisation qui sera 
suivie d’actions de répression. Nous espérons que ce dépliant 
vous a ouvert les yeux, car le respect de la législation sur le 
stationnement pour personnes handicapées fera bientôt 
l’objet de contrôles renforcés.

RESPECT ? 

RESPECT est lancé à l’initiative de Bruxelles Mobilité et l’asbl 
« Passe le message à ton voisin ».
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Éditeur responsable : SPRB – Bruxelles Mobilité – Camille Thiry – rue du Progrès, 80 
1035 Bruxelles - Ne pas jeter sur voie publique.

 



WEES HOFFELIJK BIJ HET PARKEREN

Brussel telt 940 000 parkeerplaatsen, waarvan 265 000 op de 
openbare weg. En hoeveel daarvan zijn voorbehouden voor 
mensen met een handicap? Nauwelijks 4000!

Erg weinig dus, en bovendien moeten personen met een 
handicap nog al te vaak vaststellen dat een parkeerplaats 
die normaal voorbehouden is voor hen, bezet wordt door een 
ander voertuig.

Om onoplettende chauffeurs bewust te maken van het 
probleem lanceren het Brussels Hoofstedelijk Gewest en de   
Brusselse gemeenten RESPECT, een campagne om mensen 
meer respect bij te brengen voor de parkeerplaatsen voor 
mensen met een handicap.

Plaatsen voorbehouden voor mensen met een handicap zijn 
een uiting van burgerzin en solidariteit met personen met 
een beperkte mobiliteit. Als u één van die plaatsen bezet, 
al is het maar voor vijf minuutjes, dan maakt u het mensen 
met een handicap nog moeilijker. Stel u voor dat bijna alle 
parkeerplaatsen voorbehouden zouden zijn voor mensen met 
een handicap, hoe zou u zich dan voelen?

Toon dus RESPECT en hou de voorbehouden parkeerplaatsen, 
hun plaatsen, vrij… De plaatsen zijn aangeduid met een blauwe 
rechthoek en het pictogram van een rolstoel.

HOE KAN U EEN PARKEERPLAATS VOOR MENSEN 
MET EEN HANDICAP HERKENNEN?

Parkeerplaatsen voor mensen met een handicap worden 
aangeduid met één van deze twee borden. Soms is het 
pictogram ook in het wit op de grond geschilderd.

WELKE BOETE RISKEERT U?

Op het niet respecteren van deze borden staat een boete van 
116 euro.

RESPECT is een sensibiliseringscampagne en wordt gevolgd 
door repressieve acties. We willen u met deze brochure 
sensibiliseren want overtredingen van parkeerregels voor 
mensen met een handicap zullen binnenkort meer bestraft 
worden.

RESPECT ? 

RESPECT is een initiatief van Brussel Mobiliteit en de vzw 
“Passe le message à ton voisin”.

RESPECT

Verantwoordelijke uitgever: GOB – Brussel Mobiliteit – Camille Thiry – Vooruitgangstraat 80 
1035 Brussel - Niet op de openbare weg werpen.
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