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Gehandicaptenparkeerkaart
o mh oo
g

Algemeen
Bent u gehandicapt (invalide) en hebt u een auto of brommobiel of bent u passagier van
een motorvoertuig met meer dan twee wielen? Dan kunt u een Europese
gehandicaptenparkeerkaart aanvragen. Hiermee kunt u op
gehandicaptenparkeerplaatsen in de hele Europese Unie parkeren. De gemeente
verstrekt ook gehandicaptenparkeerkaarten aan zorginstellingen voor hun gehandicapte
bewoners.
Wilt u meer specifieke informatie over de gehandicaptenparkeerkaart verkrijgen, kunt
op de hieronder genoemde items klikken.
Welke soorten gehandicaptenparkeerkaarten zijn er?
Wanneer komt u in aanmerking voor een parkeerkaart?
Waar mag u met een gehandicaptenparkeerkaart parkeren?
Hoe komt u in aanmerking voor een parkeerkaart?
Wat heeft u nodig voor de aanvraag?
Geldigheidsduur?
Wie is bevoegd tot afgifte van een gehandicaptenparkeerkaart?
Loket?
Gehandicaptenparkeerplaats?

Welke soorten gehandicaptenparkeerkaarten zijn er?
Er zijn drie soorten kaarten:
• Bestuurderskaart - Bent u gehandicapt en bestuurt u de auto zelf? Dan kunt u
een bestuurderskaart aanvragen. Op deze kaart staat de letter B. Met deze kaart
kunt u een auto op een algemene gehandicaptenparkeerplaats parkeren. De
parkeerkaart is niet kentekengebonden. De bestuurder kan de kaart dus voor elk
voertuig gebruiken.
• Passagierskaart - Als u door uw handicap afhankelijk bent van vervoer van
anderen, dan kunt u een passagierskaart aanvragen. Op deze kaart staat de letter
P. Met deze kaart kunt u op algemene gehandicaptenparkeerplaatsen parkeren.
Deze kaart is persoonsgebonden.
• Instellingenkaart - De kaart voor instellingen is bestemd voor het vervoer van
bewoners. Instellingen kunnen voor collectief vervoer van bewoners een
gehandicaptenkaart aanvragen. Met deze instellingenkaart is het niet nodig om
voor iedere bewoner afzonderlijk een kaart aan te vragen.
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Wanneer komt u in aanmerking voor een parkeerkaart?
De volgende criteria zijn van toepassing:
Voor zowel een parkeerkaart bestemd voor een bestuurder als voor een passagier geldt
dat de aanvrager:
• tengevolge van een aandoening of gebrek een aantoonbare loopbeperking heeft
van langdurige aard (= langer dan 6 maanden) en met de gebruikelijke
loopmiddelen in redelijkheid niet in staat is zelfstandig een afstand van meer
dan 100 meter aan één stuk te overbruggen.
• Voor een kaart voor een passagier geldt bovendien dat de aanvrager voor het
vervoer van deur tot deur continu afhankelijk is van hulp van de persoon die het
voertuig bestuurt. Als de hulp van de bestuurder niet nodig is, is er geen
noodzaak tot afgifte van een passagierskaart.
Waar mag u met een gehandicaptenparkeerkaart parkeren?
Met een gehandicaptenparkeerkaart achter de voorruit mag u parkeren op algemene
gehandicaptenparkeerplaatsen. U mag onbeperkt parkeren op plaatsen waar voor
anderen een beperkte parkeertijd geldt. U mag uw auto met parkeerkaart ook neerzetten
op plaatsen waar parkeren normaal gesproken verboden is. Bijvoorbeeld in woon- en
winkelerven buiten de aangegeven vakken en in straten waar een parkeerverbod geldt.
Voorwaarde is dat u het verkeer niet in gevaar brengt en niet langer dan drie uur blijft
staan met parkeerschijf.
Parkeren op plaatsen voor vergunninghouders is verboden, tenzij u een vergunning
heeft. Parkeren bij stopverboden mag ook niet. Parkeren bij een parkeermeter met een
gehandicaptenparkeerkaart is in ongeveer de helft van de Nederlandse gemeenten gratis.
In de andere gemeenten moet u dus wel betalen bij een parkeermeter of –automaat.
Komt u vaak in een andere gemeente, bel dan even met het gemeentehuis of de dienst
parkeerbeheer over de regels.
De gehandicaptenparkeerkaart geldt in heel Europa, maar de regels kunnen per land
verschillen. Stelt u zich daarom op de hoogte van de daar heersende regels, als u de
kaart in het buitenland wilt gebruiken.

Hoe komt u in aanmerking voor een parkeerkaart?
Gehandicaptenparkeerkaarten worden verstrekt door de gemeente. Een medisch
onderzoek hoort bijna altijd bij de aanvraagprocedure. De gemeente vraagt aan een arts
van het indicatiebureau (Stichting Zorgwijzer) om een beoordeling te geven met
betrekking tot de oorzaak en de ernst van uw handicap of ziekte.
De gemeente geeft de stichting Zorgwijzer de opdracht om u uit te nodigen voor een
medische keuring.
Uw persoonlijke omstandigheden worden ook meegewogen. De arts doet niet altijd een
lichamelijk onderzoek. In ieder geval stelt hij u een aantal vragen, om uw
omstandigheden goed te kunnen beoordelen. Gebruikt u medicijnen of bent u in
behandeling bij een specialist? Breng dan informatie mee (afsprakenkaarten of
medicijnkaarten) die uw aanvraag kan verduidelijken. De arts adviseert uiteindelijk de
gemeente of u wel of u in aanmerking komt voor een gehandicaptenparkeerkaart of niet.
Rijdt u zelf geen auto, dan wordt ook gekeken naar de gezondheidstoestand van uw
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chauffeur (bijvoorbeeld uw partner). Neem dan uw partner mee naar het
indicatiebureau.

Wat heeft u nodig voor de aanvraag?
Voor het aanvragen van een gehandicaptenparkeerkaart kunt u bij de gemeente
formulieren krijgen. U dient bij de aanvraag de volgende zaken mee te nemen:
• het kentekenbewijs van uw auto;
• 2 recente, goedgelijkende pasfoto’s en;
• eventueel eerder afgegeven gehandicaptenparkeerkaart mee.
Voor behandeling van de aanvraag worden leges in rekening gebracht. De leges
worden jaarlijks vastgesteld.

Geldigheidsduur ?
De gehandicaptenparkeerkaart is meestal vijf jaar geldig. Het kan echter gebeuren dat
de indicatie-arts, gezien de aard van de handicap, een kortere periode adviseert. Na vijf
jaar of na afloop van de door de arts aangegeven periode, moet u de kaart verlengen.
Hierbij is een herkeuring noodzakelijk.
Wie is bevoegd tot afgifte van een gehandicaptenparkeerkaart?
De gemeenteraad is bevoegd tot het afgeven van een gehandicaptenparkeerkaart. In de
gemeente Nieuwkoop is deze bevoegdheid door de gemeenteraad gedelegeerd aan het college
van burgemeester en wethouders.
Loket?

Wanneer u vragen heeft over het onderwerp gehandicaptenparkeerkaart
kunt u zich wenden tot het loket …………..
Dit is geopend van ……….. tot …………..(invullen)

Telefonisch bereikbaar onder nummer …………(invullen)
Gehandicaptenparkeerplaats?

Het is mogelijk wanneer men een gehandicaptenparkeerkaart heeft om in
bijzondere gevallen ook in aanmerking te komen voor een gereserveerde
parkeerplaats. Of u hiervoor in aanmerking komt is afhankelijk van het
beleid dat de gemeente daarvoor heeft geformuleerd.
Zie voor meer informatie het product gehandicaptenparkeerplaats.
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