GEHANDICAPTENPARKEERKAART

Beschrijving
Een gehandicaptenparkeerkaart (GPK) is een speciale parkeerkaart waarmee men gebruik
kan maken van gehandicaptenparkeerplaatsen, ook in andere Europese landen.
Een gehandicaptenparkeerkaart is er voor een bestuurder, passagier of een combinatie van
deze twee.
Een gehandicaptenparkeerkaart wordt aangevraagd bij de gemeente en is maximaal 5 jaar
geldig. Wanneer deze dan ten einde loopt, wordt opnieuw beoordeeld of u in aanmerking
komt voor een nieuwe kaart.

Voor wie is de gehandicaptenparkeerkaart bedoeld?
Bent u gehandicapt en maakt u als bestuurder of passagier gebruik van een motorvoertuig
op meer dan 2 wielen of van een brommobiel? Dan kunt u in aanmerking komen voor een
gehandicaptenparkeerkaart.
Bestuurderskaart aanvragen
U kunt de bestuurderskaart aanvragen als u ten minste een half jaar niet meer dan 100
meter zelfstandig kunt lopen met hulpmiddelen als een stok of krukken.
Op de bestuurderskaart staat een hoofdletter B.
De bestuurderskaart is persoonsgebonden. U hoeft dus geen eigen voertuig te hebben om
de kaart aan te kunnen vragen. Er hoeft ook geen kenteken van uw voertuig op de kaart te
staan. U moet wel een rijbewijs hebben.
Passagierskaart aanvragen
Heeft u een handicap en kunt u zelf niet rijden? Dan kunt u een passagierskaart aanvragen.
Met deze kaart kan uw chauffeur onder meer op een algemene gehandicaptenparkeerplaats
parkeren. De kaart is persoonsgebonden. Er hoeft dus geen kenteken van een voertuig op
de kaart te staan.
Op de passagierskaart staat een hoofdletter P. U kunt deze aanvragen als u ten minste een
half jaar met hulpmiddelen, zoals een stok of krukken, niet meer dan 100 meter zelfstandig
kunt lopen. En de hulp van de bestuurder continu nodig heeft bij vervoer van deur tot deur.
Kinderen kunnen ook in aanmerking komen voor de passagierskaart. Zij moeten aan
dezelfde voorwaarden voldoen.
Bestuurderskaart en parkeerkaart voor passagiers aanvragen
U kunt een gecombineerde bestuurderskaart en passagierskaart aanvragen als:
•

u blijvend van een rolstoel gebruik maakt;

•

u andere aantoonbare ernstige lichamelijke beperkingen heeft waardoor u een
gehandicaptenparkeerkaart nodig heeft.
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Heb ik een indicatie nodig?
Ja, u heeft een indicatie nodig. Om voor een gehandicaptenparkeerkaart in aanmerking te
komen, moet u aan een aantal voorwaarden voldoen. U moet bijvoorbeeld niet meer dan 100
meter zelfstandig kunnen lopen met hulpmiddelen, zoals krukken of een rollator. Tijdens een
medisch onderzoek bepaalt een keuringsarts of u aan deze voorwaarden voldoet. Dat hoeft
niet als de gemeente over gegevens beschikt waaruit blijkt dat u nog steeds aan de
voorwaarden voldoet. Dit kan bijvoorbeeld een keuringsrapport zijn waarin staat dat de
handicap chronisch of onomkeerbaar is. Uw gemeente kan u hierover meer informatie
geven.

Wat is de geldigheid van de gehandicaptenparkeerkaart?
Een gehandicaptenparkeerkaart is maximaal 5 jaar geldig. Komt u korter dan 5 jaar voor de
kaart in aanmerking? Dan is de kaart ook korter geldig.
Gehandicaptenparkeerkaart verlengen:
Voor verlenging van uw gehandicaptenparkeerkaart kunt u terecht bij uw gemeente. Als het
duidelijk is dat u nog steeds aan de voorwaarden voldoet, is een nieuwe medische keuring
niet nodig. Dat is wel nodig als uw medische situatie mogelijk is veranderd.

Wat is de eigen bijdrage?
Kosten GPK gemeente Etten-Leur
Er worden altijd leges opgelegd. De bedragen die per 1 januari 2022 worden opgelegd zijn:
- eerste afgifte parkeerkaart of verlenging na 5 jaar: € 188,55
- verlenging korter dan 5 jaar (bijvoorbeeld omdat uw rijbewijs korter geldig is) of duplicaat
parkeerkaart: € 99,35.

Kosten GPK gemeente Zundert
Er worden altijd leges opgelegd. De bedragen die per 1 januari 2022 worden opgelegd zijn:
- eerste afgifte parkeerkaart: € 186,50;
- verlenging of duplicaat parkeerkaart: € 98,25.

Hoe vraagt u de kaart aan?
Bent u inwoner van de gemeente Etten-Leur of Zundert en denkt u in aanmerking te komen
voor een gehandicaptenparkeerkaart? Dan kunt u contact opnemen met Elz, Startpunt voor
welzijn, zorg en wonen. Dit kunt u telefonisch doen (op werkdagen tussen 9.00 en 12.00
uur), op nummer: (076) 5024025, per e-mail, elz@etten-leur.nl of via www.regelhulp.nl.

29-12-2021

Verlies of diefstal
Bij verlies of diefstal van uw Europese gehandicaptenparkeerkaart moet u dit doorgeven aan
de gemeente. U hoeft geen aangifte van vermissing te doen bij de politie.
Overlijden
Indien een gebruiker van een gehandicaptenparkeerkaart komt te overlijden en er dus geen
recht meer op het gebruik is, dan dient dit zo spoedig mogelijk worden doorgegeven aan Elz,
startpunt voor welzijn, zorg en wonen. De parkeerkaart dient worden ingeleverd.

Contactgegevens
Elz, startpunt voor welzijn, zorg en wonen
Telefoon: 076-5024025 (bereikbaar tussen 09.00 - 12.00 uur)
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