Aanvraagformulier gehandicaptenparkeerkaart (GPK)
- eerste/nieuwe aanvraag -

Met dit formulier vraagt u een GPK aan. Dit formulier moet u ingevuld en ondertekend bij
de gemeente inleveren. Daarvoor moet u een afspraak maken.
Op het moment dat u dit aanvraagformulier inlevert moet u ook de kosten voor het aanvragen
van de GPK betalen.
Wat moet u meenemen:
- een pasfoto
- een kopie van een identiteitsbewijs (rijbewijs, paspoort of identiteitskaart)
Als u een GPK voor een bestuurder aanvraagt, dan moet u ook uw rijbewijs meenemen.
Wij raden u aan om vooraf de toelichting te lezen.

Gegevens aanvrager1
Optie A
burgerservicenummer
Optie B
naam en voorna(a)m(en)
adres
postcode en plaatsnaam

Overige gegevens
e-mailadres
telefoonnummer
geboorteplaats en -datum
soort en nummer legitimatie

1

U kunt kiezen om of optie A of optie B in te vullen. Aan de hand van uw burgerservicenummer (BSN) kunnen wij uw naam en
adresgegevens achterhalen. Het BSN is uw unieke persoonsnummer en is gelijk aan uw voormalige sofinummer. U vindt uw BSN
(bestaande uit 9 cijfers) op onder andere uw paspoort of rijbewijs.
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Vraag 1
Welke handicap hebt u en wat is/zijn de
reden(en) van uw aanvraag?

Wie is uw huisarts en wat is zijn/haar adres
en telefoonnummer?
Wie is uw specialist en wat is zijn/haar
adres en telefoonnummer?

Vraag 2
Wat vraagt u aan?
 bestuurderskaart
 passagierskaart
 beide
Vraag 3
Wilt u gebruik maken van de hardheidsclausule?

 ja

 nee

 ja

 nee

Zo ja, om welke reden?

Vraag 4
Wilt u uw kenteken koppelen aan uw bestuurderskaart
Indien ja, Kentekennummer:
Ondertekening
plaatsnaam en datum

handtekening
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Toelichting bij het aanvraagformulier GPK (eerste/nieuwe aanvraag)
Vraag 2
U kunt een bestuurderskaart aanvragen als het gaat om het besturen van een motorvoertuig
op meer dan twee wielen of een brommobiel.
U komt hiervoor in aanmerking als u:
- door een aandoening of gebrek een aantoonbare loopbeperking hebt die langer dan 6
maanden duurt en
- met gebruikelijke hulpmiddelen geen afstand van meer dan 100 meter aan een stuk
zelfstandig kunt lopen.
Een passagierskaart vraagt u aan voor een passagier van een motorvoertuig op meer dan
twee wielen of een brommobiel.
U komt hiervoor in aanmerking als u:
- na een aandoening of gebrek een aantoonbare loopbeperking hebt die langer dan 6
maanden duurt;
- met gebruikelijke hulpmiddelen geen afstand van meer dan 100 meter aan een stuk
zelfstandig kunt lopen;
- voor het vervoer van deur tot deur continu afhankelijk bent van de hulp van de
bestuurder die u vervoert.
Als u permanent aan een rolstoel gebonden bent, dan komt u altijd in aanmerking voor een
GPK.
Vraag 3
U kunt gebruik maken van de zogenaamde hardheidsclausule als u:
- niet voldoet aan de criteria die bij vraag 2 worden gesteld en
- aantoonbare ernstige beperkingen hebt door een aandoening of gebrek, anders dan
een loopbeperking.
Als u gebruik maakt van de hardheidsclausule beoordeelt een keuringsarts uw medische
situatie.
Vraag 4
Door de mogelijkheid om een voertuig te koppelen aan de GPK wordt een bijdrage geleverd
aan het terugdringen van fraude met het gebruik van de GPK.
Aandachtspunten
- Als u een aanvraag indient voor een bestuurderskaart en u een geldig rijbewijs hebt,
dan is het in theorie mogelijk dat uw medische gegevens ertoe kunnen leiden dat u door
een specialist ongeschikt wordt verklaard voor het besturen van een motorvoertuig. Uw
rijbewijs kan dan ongeldig worden verklaard.
- De kosten voor het aanvragen van een GPK worden elk jaar door de gemeenteraad
vastgesteld.
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