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AANVRAAG GEHANDICAPTENPARKEERKAART (GPK)
De door u verstrekte persoonsgegevens worden in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens uitsluitend gebruikt
voor het behandelen van deze aanvraag.
Verzoek om verstrekking van een GPK overeenkomstig het bepaalde in artikel 49, eerste lid, van het besluit administratieve bepalingen
inzake het wegverkeer.
1. Gegevens aanvrager
Naam + voornamen
Geboren op

(datum)

te

(plaats)

Straat + huisnummer
Postcode / woonplaats
Telefoon privé

Telefoon werk/mobiel

Nummer legitimatiebewijs
2. Werd u eerder een gehandicaptenvoorziening (Wmo)anders dan de GPK verstrekt?
ja

nee

3. Bent u van plan om (nog) een nieuwe gehandicaptenvoorziening (Wmo) anders dan de GPK aan te vragen?
ja

nee

4. Werd u eerder een invalidenparkeerkaart / gehandicaptenparkeerkaart verstrekt?
ja

nee (ga door naar punt 5)

Zo ja, vul dan onderstaande gegevens in
Door welke gemeente is de kaart afgegeven
Wat is het voor gehandicaptenparkeerkaart

bestuurderskaart

passagierskaart

beide

Wat is het nummer van de kaart
Wat is de vervaldatum van de kaart
5. Wat is de aard van uw handicap en wat is/zijn de reden(en) van uw aanvraag?

6. Gegevens huisarts
Naam
Straat + huisnummer

Telefoon

7. Gegevens specialist
Naam
Straat + huisnummer

Telefoon
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8. Hieronder kunt u aankruisen voor welk type GPK (bestuurders- en/of passagierskaart) uw aanvraag is bedoeld
Bestuurderskaart
Een GPK bestemd voor een bestuurder van een motorvoertuig op meer dan twee wielen of van een brommobiel
U kunt hiervoor in aanmerking komen als u:
a.

ten gevolge van een aandoening of gebrek een aantoonbare loopbeperking heeft van langdurige aard (langer dan 6
maanden) en

b.

met de gebruikelijke loophulpmiddelen in redelijkheid niet in staat bent zelfstandig een afstand van meer dan 100 meter
aan één stuk te voet te overbruggen

Passagierskaart
Een GPK bestemd voor een passagier van een motorvoertuig op meer dan twee wielen of van een brommobiel
U kunt hiervoor in aanmerking komen als u naast de hierboven genoemde punten a. en b. óók:
c.

voor het vervoer van deur tot deur continu afhankelijk bent van de hulp van de bestuurder die u vervoert.

PAS OP: een passagierskaart wordt niet vaak toegekend omdat daarvoor strenge criteria gelden.
Beide
NB: Wanneer u permanent aan een rolstoel gebonden bent komt u meestal in aanmerking voor een GPK (bestuurderskaart en/of
passagierskaart)! Om te bepalen of u permanent aan een rolstoel gebonden bent, is in de regel een geneeskundig onderzoek
noodzakelijk.
9. Ondergetekende doet om de hierna genoemde reden(en) beroep op de hardheidsclausule
Toelichting
Als u niet voldoet aan de hiervoor weergegeven criteria en toch voor een GPK in aanmerking wenst te komen, kunt u een beroep doen
op de zgn. hardheidsclausule. Daarvan kunt u gebruik maken wanneer u ten gevolge van een aandoening of gebrek aantoonbare
ernstige beperkingen hebt, anders dan een loopbeperking, die het hebben van een GPK rechtvaardigt. Het moet daarbij gaan om een
ernstig en in de regel uniek geval dat, bijvoorbeeld op basis van een medisch protocol, door de keurende arts wordt beoordeeld.
LET OP!!
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 minister van Verkeer en Waterstaat na
onderzoek door een specialist u ongeschikt verklaart voor het besturen van een motorrijtuig en uw rijbewijs ongeldig verklaart.
10. Kosten
De kosten van een aanvraag zijn € 95,- (legeskosten). Er moet een onafhankelijk medisch advies opgevraagd worden bij JPH consult.
Deze kosten moet u altijd betalen. Zowel bij toekenning als afwijzing. Laat u zich daarom vooraf goed informeren, om onnodige
kosten zoveel als mogelijk te voorkomen.
U ontvangt de definitieve aanslag zo spoedig mogelijk na het indienen van de aanvraag.
Niet gekomen en niet afgemeld voor een keuring? In dat geval moet u no-show kosten van € 50 betalen!
Kijk voor meer informatie op www.venray.nl zoek op gehandicaptenparkeerkaart.
Bij toekenning kost het maken van de Gehandicaptenparkeerkaart € 27,60 (leges). Dit bedrag betaalt u contant bij het afhalen van de
kaart. Een pin-betaling is ook mogelijk.
11. Ondertekening
Ondergetekende verklaart de kosten, verbonden aan het indienen van deze aanvraag, te voldoen. Ongeacht de uitkomst van de
aanvraag. Ondergetekende verklaart bovenstaande vragen naar waarheid te hebben ingevuld en bekend te zijn met het feit dat de
verstrekte gegevens worden opgenomen in een persoonsregistratie
Datum

Plaats

Handtekening
12. Formulier opsturen /afgeven
Postadres:

Gemeente Venray

Bezoekadres:

Gemeente Venray

Postbus 500

Raadhuisstraat 1

5800 AM Venray

5801 MB Venray

Toelichting aanvragen gehandicaptenparkeerkaart
Wat is een gehandicaptenparkeerkaart?
Met een gehandicaptenparkeerkaart kunt u parkeren op de daarvoor bestemde plaatsen met het
bekende blauwe bord. De kaart is niet alleen geldig in Nederland, maar in heel Europa. Hiervoor is
bewust gekozen om zo het vrije verkeer van mensen met een handicap te bevorderen. Er zijn twee
soorten kaarten: een gehandicaptenparkeerkaart voor als u zelf rijdt (bestuurderskaart) en een
gehandicaptenparkeerkaart voor u als passagier (passagierskaart).
De kaart heeft (behoudens uitzonderingen van medische aard) een gebruikstermijn van 5 jaar.
Wanneer kan ik een parkeerkaart krijgen?
Bestuurderskaart
Als u door een “aandoening of gebrek redelijkerwijs niet meer in staat bent om meer dan 100 meter, al
dan niet met hulpmiddelen te voet af te leggen” komt u in aanmerking voor een bestuurderskaart. U
mag met een bestuurderskaart met een motorvoertuig van 2 of meer wielen rijden. Ook een
brommobiel valt hier onder. De aantoonbare loopbeperking moet van langdurige aard zijn (langer dan
6 maanden).
Passagierskaart
Om voor deze kaart in aanmerking te komen geldt hetzelfde als hiervoor genoemd voor de
bestuurderskaart. Daarnaast komt er een extra voorwaarde bij: u moet namelijk van “deur tot deur
continu afhankelijk zijn van de hulp van de bestuurder”.
Wie geeft de kaart af?
De gemeente beslist of u wel of niet in aanmerking komt voor een gehandicaptenparkeerkaart.
Daarvoor vraagt ze eerst, namens u, een medisch advies aan bij JPH consult. Op basis van dit medisch
advies van een onafhankelijke arts of arts-adviseur kan de gemeente een beslissing nemen op uw
aanvraag.
Wat zijn de kosten?
De kosten zijn € 95,- voor de medische keuring. Deze kosten betaalt u altijd, zowel bij
toekenning als bij afwijzing. Laat u daarom goed informeren over de voorwaarden.
Daarnaast betaalt u bij toekenning nog de kosten van de kaart, dit is € 27,60.
Niet gekomen en niet afgemeld voor de keuring?
Wanneer u bij de afspraak voor de medische keuring niet komt opdagen en u heeft zich ook niet
afgemeld, dan zijn wij genoodzaakt u deze kosten in rekening te brengen.

Wat zijn de voordelen van een kaart?
Bij het gebruik van de algemene gehandicaptenparkeerplaats heeft u de volgende voordelen:


er is meer ruimte voor in- en uitstappen;



de parkeerplaatsen liggen vlak bij de te bezoeken voorzieningen zoals winkels, postkantoor;



de parkeerplaatsen zijn alléén bestemd voor de doelgroep en daardoor is een vrije parkeerplek
bijna altijd beschikbaar.

In gemeente Venray is bovendien extra geregeld dat bezitters van een GPK geen parkeergeld hoeven
te betalen. Met de kaart kunt u gratis gebruik maken van alle algemene gehandicaptenparkeerplaatsen
binnen de gemeentegrenzen van Venray.
Indienen van een aanvraag
U kunt voor het indienen van een aanvraag terecht bij het Schakelplein van gemeente Venray. Het
aanvraagformulier kunt u ook telefonisch opvragen via telefoonnummer (0478) 52 33 33, toets 1. Het
aanvraagformulier kunt u ook vinden op de webpagina van gemeente Venray: www.venray.nl
Hoe lang duurt het?
Nadat u een aanvraag ingediend heeft duurt het gemiddeld 8 weken voordat u de beslissing van de
gemeente ontvangt. Soms iets langer, bijvoorbeeld als JPH consult langer moet wachten op informatie
van huisarts of specialist.
Oneens met de beslissing
Als de gemeente uw aanvraag af gaat wijzen, bijvoorbeeld doordat de adviseur een negatief medisch
advies gegeven heeft, dan ontvangt u hierover schriftelijk bericht.
Als u het niet eens bent met de beslissing dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij gemeente
Venray.
Meer informatie
Heeft u nog vragen na het lezen van deze informatie? Neemt u dan contact op met het Schakelplein
van de gemeente Venray, tel. (0478) 52 33 33, toets 1.

