Aanvraagformulier gehandicaptenparkeerkaart (GPK)
Om uw aanvraag in behandeling te nemen, moet het formulier volledig worden ingevuld.

Gegevens aanvrager
Naam
Voorna(a)m(en)
Geboortedatum en plaats
Straat en huisnummer
Postcode en woonplaats
Telefoonnummer

Gehandicaptenparkeerkaart
Is er in het verleden al eens eerder een
gehandicaptenparkeerkaart aan u verstrekt?




Ja
Nee





Bestuurderskaart
Passagierskaart
Bestuurderskaart en passagierskaart

Door welke instantie is de kaart verstrekt?
Wat voor kaart betreft het?

Wat is het nummer van deze kaart?
Wat is de vervaldatum van de kaart?

Medische gegevens
Wat is de aard van uw
handicap?

Wat is/zijn de reden(en)
van uw aanvraag?

Gegevens van uw huisarts
Naam
Adres
Telefoonnummer

Gegevens van uw specialist
Naam
Adres
Telefoonnummer

Wat voor gehandicaptenparkeerkaart wilt u aanvragen?


Bestuurderskaart

Gehandicaptenparkeerkaart bestemd voor een bestuurder van een
motorvoertuig op meer dan twee wielen of van een brommobiel. U komt voor
een bestuurderskaart in aanmerking als u:
a) vanwege een aandoening of gebrek een aantoonbare loopbeperking
van langdurige aard (langer dan 6 maanden) heeft
b) met de gebruikelijke hulpmiddelen in redelijkheid niet in staat bent
zelfstandig een afstand van meer dan 100 meter aan één stuk te voet
overbruggen.



Passagierskaart

Gehandicaptenparkeerkaart bestemd voor een passagier van een
motorvoertuig op meer dan twee wielen of van een brommobiel. U komt voor
een passagierskaart in aanmerking als u:
a) vanwege een aandoening of gebrek een aantoonbare loopbeperking
van langdurige aard (langer dan 6 maanden) heeft
b) met de gebruikelijke hulpmiddelen in redelijkheid niet in staat bent
zelfstandig een afstand van meer dan 100 meter aan één stuk te
overbruggen.
c) Voor het vervoer van deur tot deur continu afhankelijk bent van de
hulp van de bestuurder die u vervoert

Extra toelichting




Wanneer u permanent aan een rolstoel gebonden bent komt u in aanmerking voor een
gehandicaptenparkeerkaart
Om te bepalen of u permanent aan een rolstoel gebonden bent is een medische keuring
noodzakelijk.
U kunt gebruik maken van de hardheidsclausule wanneer u door een aandoening of gebrek
aantoonbare ernstige beperkingen hebt, anders dan een loopbeperking, die het hebben van een
gehandicaptenparkeerkaart rechtvaardigt. Het moet daarbij gaan om een ernstig en in de regel
uniek geval dat op basis van een medisch protocol, door de keurend arts wordt beoordeeld.

Ondertekening
Ondergetekende verklaart dit formulier naar waarheid te hebben ingevuld en bekend te zijn met het feit
dat de verstrekte gegevens worden opgenomen in een persoonsregistratie.
Datum en plaats
Handtekening

Stuur het ingevulde formulier naar:
Gemeente Oudewater
Postbus 100
3420 DC Oudewater

Toelichting Europese gehandicaptenparkeerkaart (GPK)
Verloop van het aanvraagproces
 De gemeente stuurt uw aanvraagformulier door naar Argonaut Advies
 Argonaut beoordeelt of u vanwege uw medische situatie in aanmerking komt voor een
gehandicaptenparkeerkaart
 U krijgt een uitnodiging om op spreekuur te komen in Woerden
 Indien noodzakelijk wordt door een arts van Argonaut informatie opgevraagd bij uw huisarts of
specialist
 Argonaut stuurt haar advies naar de gemeente
 U krijgt schriftelijk bericht van de gemeente of u in aanmerking komt voor een
gehandicaptenparkeerkaart
Als u in aanmerking komt voor een gehandicaptenparkeerkaart
 maakt u een afspraak met de gemeente om de kaart persoonlijk op te halen
 Wanneer u er prijs op stelt is er een folder over hoe en waar de kaart in Europa gebruikt kan
worden
 Op de kaart staat de datum vermeld tot wanneer de kaart geldig is
Let op:
Wanneer u een aanvraag hebt 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 wordt gestart op grond van artikelen 130-134 van de Wegenverkeerswet
1994. Dit kan 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.

