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Parkeervergunning aanvragen voor mantelzorgverleners 

 
Bent u hulpbehoevend en komen uw vrienden of familie regelmatig bij u langs om u te helpen met 

dagelijkse taken? Dan kunt u voor deze mantelzorgers een parkeervergunning aanvragen. Lees 

hier hoe het werkt. 

 

Voorwaarden 

Om een mantelzorgvergunning te kunnen aanvragen, moet u aan een aantal voorwaarden voldoen. 

 

1. U moet in Bergen op Zoom ingeschreven staan; 

2. U moet wonen op het adres waar u ingeschreven staat, binnen het betaald parkeren gebied 

van Bergen op Zoom; 

3. U ontvangt mantelzorg. Mantelzorg is niet-beroepsmatige, onbetaalde zorg, bijvoorbeeld 

door familie of vrienden; 

4. De verzorger(s) moet(en) buiten uw vergunning-sector wonen, of in een andere gemeente. 

 

Wie is de vergunninghouder? 

De mantelzorgvergunning staat op naam van degene die de zorg krijgt. 

 

Waar is de vergunning geldig? 

Deze vergunning is geldig binnen de vergunning-sector van degene die de zorg krijgt. 

 

Twee kentekens 

U kunt maximaal twee (2) kentekens van de verzorgers op de vergunning registreren. Per keer kan 

maximaal één (1) auto parkeren. Het betreffende kenteken moet worden aangemeld via 2Park. 

Een kenteken wijzigen of toevoegen gaat via een kentekenwijziging. Log hiervoor in met DigiD in 

het e-loket of maak een afspraak en kom langs aan de servicebalie. 

 

Een jaar geldig 

De vergunning is maximaal een jaar geldig en kan één keer worden verlengd. Daarna moet u de 

vergunning opnieuw aanvragen. U krijgt 6 weken voor het verlopen van de vergunning bericht om 

een nieuwe aanvraag in te dienen. 

 

Online aanvragen via DigiD 

U beschikt over een geldige DigiD en logt in op het e-loket. Inloggen doet u op de website 

https://www.gemeenteportaal.nl/bergenopzoom/welcome. Bij het tabblad “nieuwe 

parkeervergunningen” kunt u de mantelzorgvergunning aanvragen. Tijdens de aanvraag vult u één 

of twee kentekens in. Dit zijn de kentekens van de auto van de mantelzorger(s). U kunt de 

volgende bewijs documenten uploaden: 

 

1. een kopie van een geldig legitimatiebewijs van de mantelzorger(s); 

2. kopie van het kentekenbewijs van de auto(‘s); 

3. bij leaseauto van de mantelzorger tevens een kopie van het leasecontract of 

leaseovereenkomst, verklaring van de leasemaatschappij of werkgever waaruit blijkt dat u 

de gebruiker van de auto bent; 

4. een recente verklaring van de huisarts of een andere instantie waaruit blijkt dat de 

aanvrager aangewezen is op mantelzorg. Een indicatie voor thuiszorg of verpleeghuis mag 

ook. Deze verklaring mag niet ouder zijn dan twee (2) maanden. 

 
  

https://www.gemeenteportaal.nl/bergenopzoom/welcome
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Aan de servicebalie aanvragen 

De mantelzorgvergunning kunt u op de volgende manier aanvragen. Maak een afspraak met 

Parkeerbeheer en kom langs aan de servicebalie. Neem de volgende zaken mee: 

 

1. een kopie van een geldig legitimatiebewijs van de mantelzorger(s); 

2. kopie van het kentekenbewijs van de auto(‘s); 

3. bij leaseauto van de mantelzorger tevens een kopie van het leasecontract of 

leaseovereenkomst, verklaring van de leasemaatschappij of werkgever waaruit blijkt dat u 

de gebruiker van de auto bent; 

4. een recente verklaring van de huisarts of een andere instantie waaruit blijkt dat de 

aanvrager aangewezen is op mantelzorg. Een indicatie voor thuiszorg of verpleeghuis mag 

ook. Deze verklaring mag niet ouder zijn dan twee (2) maanden. 

 

Kosten 

De prijs van een mantelzorgvergunning is gelijk aan de eerste bewonersvergunning van de 

betreffende sector. In onderstaande tabel staat een overzicht van de prijzen. 

 

sector Periode 2023 - 2024 maandprijs 2023 jaarprijs 2023 

1 1 mei t/m 30 april € 5,45 € 65,40 

2 / 4 1 april t/m 31 maart € 4,75 € 57,00 

3 1 juni t/m 31 mei € 4,75 € 57,00 

5 1 juni t/m 31 mei € 4,10 € 49,20 

 

 

Hoe lang duurt het? 

Zodra de bewijs documenten zijn goedgekeurd, kan de mantelzorgvergunning worden betaald. Bij 

een online aanvraag betaalt u via iDeal of met creditcard. Bij een aanvraag aan de servicebalie, 

moet de vergunning direct met pin of creditcard worden betaald. De mantelzorgvergunning is na 

betaling direct geldig. 

 

Iemand machtigen 

U mag ook iemand machtigen om de mantelzorgvergunning voor u aan te vragen. De gemachtigde 

moet meenemen: 

 

1. het machtigingsformulier, door u ingevuld en ondertekend; 

2. alle gevraagde documenten; 

3. een geldig identiteitsbewijs van zichzelf; 

4. een kopie van een geldig identiteitsbewijs van u. Staat uw BSN op de achterkant? Kopieer 

dan beide kanten. 
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Machtiging 

Met dit formulier machtigt u iemand om voor u een mantelzorgvergunning aan te vragen, stop te 

zetten of om de gegevens te wijzigen die voor uw vergunning nodig zijn. Vul het formulier volledig 

in en geef het, inclusief alle gevraagde documenten, mee aan de persoon die u machtigt. 

 

1. Vergunninghouder 

 

 

voorletter(s)    

achternaam  tussenvoegsel  

straat  huisnummer  

postcode  woonplaats Bergen op Zoom 

geboortedatum    

telefoonnummer    

e-mailadres    

 

 

2. Verklaring 

 

Ik machtig onderstaande persoon om voor mij een mantelzorgvergunning aan te vragen, stop te 

zetten of om de gegevens te wijzigen die voor deze vergunning nodig zijn. 

 

 

voorletter(s)    

achternaam  tussenvoegsel  

straat  huisnummer  

postcode  woonplaats  

geboortedatum    

telefoonnummer    

e-mailadres    

 

 

3. Ondertekening 

 

plaats   ___________________________________ 

 

datum   ___________________________________ 

 

handtekening 

vergunninghouder ___________________________________ 

 

 

4. Bijlagen 

 

Stuur mee met deze machtiging: 

- Een kopie van uw geldige legitimatiebewijs (voorzijde).  

- Een kopie van het geldige identiteitsbewijs van de gemachtigde (voorzijde).  


