Gehandicaptenparkeerkaart
Omschrijving
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
De gehandicaptenparkeerkaart is er voor mensen die een loopstoornis hebben van
langdurige aard, waardoor u minder dan 100 meter aaneengesloten met (gebruikelijke)
hulpmiddelen (rollator, stokken, krukken e.d.) kunt overbruggen.
Zij gebruiken deze in voertuigen van minimaal 2 wielen of op brommobielen.
Mensen die langdurig afhankelijk zijn van een rolstoel, komen automatisch in aanmerking
voor een gehandicaptenparkeerkaart.

Rijdt u zelf auto
Om als bestuurder in aanmerking te komen voor een gehandicaptenparkeerkaart is
afhankelijk van de mate van uw handicap. Om dat te bepalen moet u medisch worden
beoordeeld. Er wordt gekeken of u een loopstoornis heeft van langdurige aard. Ook wordt de
afstand die u nog met (gebruikelijke) hulpmiddelen (rollator, stokken, krukken e.d.)
zelfstandig kunt overbruggen bepaald. Indien wij al voldoende medische gegevens van u in
ons bezit hebben kan de beoordeling ook plaats vinden op grond van deze gegevens.
Kunt u minder dan 100 meter aaneengesloten zelfstandig overbruggen of bent u permanent
rolstoelgebonden, dan komt u in aanmerking voor de Europese Gehandicaptenparkeerkaart
als bestuurder. U moet dan wel in bezit zijn van een geldig rijbewijs.

Bent u passagier
Als u niet zelf auto rijdt bestaat er een mogelijkheid om voor een gehandicaptenparkeerkaart
in aanmerking te komen. Hierbij is het van belang of u een loopstoornis heeft van langdurige
aard, waardoor u minder dan 100 meter aaneengesloten met (gebruikelijke) hulpmiddelen
(rollator, stokken, krukken e.d.) zelfstandig kunt overbruggen. Daarnaast moet u voor uw
vervoer van deur tot deur continue afhankelijk zijn van de hulp van een andere persoon.
Alleen als u hieraan voldoet of als u permanent rolstoelgebonden bent, komt u in aanmerking
voor de Europese Gehandicaptenparkeerkaart als passagier.
Om dit te bepalen wordt u medisch beoordeeld. Indien wij al voldoende medische gegevens
van u in ons bezit hebben kan de beoordeling ook plaats vinden op grond van deze
gegevens.

Combinatiekaart bestuurder en passagier
Voor een kaart als bestuurder en als passagier komt u in aanmerking indien u als bestuurder
of passagier, ten gevolge van een aandoening of gebrek, permanent rolstoelgebonden bent.
Of wanneer u andere aantoonbare ernstige lichamelijke beperkingen heeft waardoor u een
gehandicaptenparkeerkaart nodig heeft
Wanneer u een aanvraag heeft ingediend voor een bestuurderskaart en u bent in het bezit
van een geldig rijbewijs, dient u er rekening mee te houden dat de door u overlegde
medische gegevens er toe kunnen leiden dat er een procedure gestart wordt op grond van
de artikelen 130-134 van de Wegenverkeerswet 1994. Dit kan eventueel betekenen dat de
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minister van Verkeer en Waterstaat na onderzoek door een specialist u ongeschikt verklaart
voor het besturen van een motorrijtuig en uw rijbewijs ongeldig verklaart.

Visuele handicap
Heeft u alléén een visuele handicap? Dan komt u niet in aanmerking voor een
gehandicaptenparkeerkaart.

Indicatie nodig
Ja, het kan zijn dat er een medisch advies wordt opgevraagd. Hierin wordt bekeken of u in
aanmerking komt voor een gehandicaptenparkeerkaart. Indien startpunt Elz al over
voldoende medische gegevens beschikt, vind de beoordeling op basis van deze gegevens
plaats.

Aanvraagprocedure
Bent u inwoner van de gemeente Etten-Leur of van de gemeente 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 nummer:
(076) 5024025 per e-mail, elz@etten-leur.nl of via www.regelhulp.nl.
Vervolgens zal een onderzoeksprocedure worden opgestart.
Hoe gaat het onderzoek?
Onderzoek kan op verschillende manieren gedaan worden;
• Er wordt een huisbezoek gedaan, nadat er een telefonische afspraak met u gemaakt
is;
• U wordt uitgenodigd om naar het Wmo- loket elz te komen (indien mogelijk);
• U wordt gebeld, waarna u telefonisch vragen gesteld worden;
• Soms wordt gekozen om het onderzoek door een ander bureau te laten doen. In
Etten-Leur en Zundert wordt samengewerkt met Stichting SAP. Na onderzoek sturen
zij de gemeente een rapport met een advies.
Als het onderzoek is afgerond, neemt de gemeente een besluit. U krijgt dit besluit per post
thuisgestuurd. Dit besluit wordt een beschikking genoemd.
Bij een positief besluit staat in de beschikkingsbrief waar u de kaart kan komen ophalen.
U dient uw handtekening op deze kaart te zetten, anders is deze niet geldig!

Eigen bijdrage
Er zijn geen kosten meer verbonden aan de gehandicapten parkeerkaart.

Overlijden
Indien een gebruiker van een parkeerkaart komt te overlijden en er dus geen recht meer
op het gebruik is, dan moet dit zo spoedig mogelijk worden doorgegeven aan Elz,
Startpunt voor welzijn, zorg en wonen, en de parkeerkaart moet worden ingeleverd.
De gehandicaptenparkeerkaart is opgenomen in het Nationaal Parkeer Register (NPR).
Het NPR is bedoeld om misbruik van de gehandicaptenparkeerkaarten tegen te gaan. Bij
overlijden van de gehandicaptenparkeerkaart houder is de gehandicaptenparkeerkaart
van rechtswege “ongeldig” geworden en zal de GPK kaart, voor
handhavers/toezichthouders controleerbaar, beëindigd worden in het NPR.

Verlies of diefstal
Bij verlies of diefstal van uw parkeerkaart moet u dit melden bij het Wmo loket Elz, Startpunt
voor welzijn, zorg en wonen,.
Uw gehandicaptenparkeerkaart is opgenomen in het Nationaal Parkeer Register (NPR). Het
NPR is bedoeld om misbruik van de gehandicaptenparkeerkaarten tegen te gaan. Wanneer
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de kaart vermist wordt, gestolen is of de houder overlijdt is de gehandicaptenparkeerkaart
van rechtswege “ongeldig” geworden en zal de gehandicaptenparkeerkaart, voor
handhavers/toezichthouders controleerbaar, beëindigd worden in het NPR.
U dient een pasfoto en een legitimatiebewijs te overleggen.

Kaartkluis
In de praktijk wordt volgens het NPR de GPK nog steeds regelmatig gestolen en misbruikt.
Deze kaart is van grote waarde omdat bezitters van gehandicaptenkaarten in veel Europese
landen gratis kunnen parkeren.
Om deze snelle kraak te voorkomen, is een preventieve oplossing op de markt gekomen in
de vorm van de Kaartkluis. Bij het gebruik van de Kaartkluis is een snelle kraak uitgesloten
en is de GPK goed beschermd tegen diefstal uit de auto.
Ook is bij gebruik van de GPK het registratie nummer niet altijd goed zichtbaar omdat de
kaart naar beneden kan schuiven op het dashboard of in de Kaartkluis. Op de website van
http://www.kaartkluis.nl/product.html is aandacht hieraan besteed. Er is rekening
gehouden met een lichte variatie in de grootte van de GPK tengevolge van de laminering.
Eventueel verschuiven van de kaart in de houder is te voorkomen door de kaart aan de
binnenzijde van het venster met een stukje helder cellotape vast te zetten.
Graag willen we u nog wijzen op het feit, dat de parkeerregels voor het gebruik van de
gehandicaptenparkeerkaart per gemeente nogal verschilt. In ongeveer 80% van de
Nederlandse gemeenten is het parkeren gratis met de GPK. Andere gemeenten moet er wel
betaald worden en soms zijn er beperkingen of uitzonderingen van toepassingen. Een goed
bijgehouden overzicht is te vinden op: www.gehandicaptenparkeerkaart.nl

Meer vragen?
Als u meer vragen heeft, neem dan contact op met het Wmo loket.
Wmo-loket elz, startpunt voor welzijn, zorg en wonen
Bereikbaarheid Wmo-loket elz, startpunt voor welzijn, zorg en wonen
Telefoon:
076-5024025 (werkdagen 9.00 – 12.00 uur)
Email:
elz@etten-leur.nl
Website:
www.etten-leur.nl

Locatie Etten-Leur
Loket:

Bezoekadres:

Locatie Zundert
Loket:
Bezoekadres:

Op woensdag tussen 9.00-12.00 uur kunt u zonder afspraak
binnen lopen. Op de andere dagen en in de middag werken wij
op afspraak.
Stadskantoor Etten-Leur
Roosendaalseweg
4875 AA Etten-Leur

Wij werken op afspraak.
Gezondheidscentrum De Welborg
Welborg 14
4881 CZ Zundert
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Websites:
www.etten-leur.nl
www.regelhulp.nl
www.steffie.nl Steffie legt moeilijke dingen makkelijk uit
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