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Informatieblad gehandicaptenparkeerkaart (GPK) 

Wanneer iemand niet of nauwelijks zonder hulp van een ander kan lopen, dan kan diegene in aanmerking 
komen voor een Europese gehandicaptenparkeerkaart (GPK). Ook instellingen kunnen voor het vervoer 
van mensen met een handicap een GPK krijgen. De parkeerkaart is maximaal vijf jaar geldig en geldt voor 
alle Europese landen.  

Verschillende gehandicaptenparkeerkaarten 

Er bestaan drie verschillende gehandicaptenparkeerkaarten, namelijk:  

1. Bestuurderskaart 
Deze kaart is bestemd voor een bestuurder van een motorvoertuig op meer dan twee wielen of van 
een brommobiel. Hiervoor kunt u 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. 

2. Passagierskaart 
Deze kaart is bestemd voor een passagier van een motorvoertuig op meer dan twee wielen of van een 
brommobiel Hiervoor kunt u 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, en 
c. voor het vervoer van deur tot deur altijd afhankelijk bent van de hulp van de bestuurder die u vervoert. 

3. Instellingskaart 
Deze kaart is bestemd voor AWBZ-instellingen. Zij kunnen gehandicaptenparkeerkaarten aanvragen 
voor het collectief vervoer van gehandicapten die in hun instelling verblijven. Dankzij deze 
instellingenkaart is het niet meer noodzakelijk voor iedere bewoner afzonderlijk een kaart aan te vragen. 

Rolstoelafhankelijk 

Wanneer u permanent aan een rolstoel gebonden bent komt u zonder meer in 
aanmerking voor een GPK (bestuurderskaart en/of passagierskaart). Om te bepalen 
of u permanent aan een rolstoel gebonden bent vindt in de meeste gevallen een 
geneeskundig onderzoek plaats. 

Hardheidsclausule 

Als u niet voldoet aan de hiervoor weergegeven criteria en u wilt toch in aanmerking komen voor een GPK, 
dan kan een beroep gedaan worden op de zogenaamde hardheidsclausule. U kunt hiervan gebruik maken 
als u, ten gevolge van uw aandoening of gebrek, aantoonbare ernstige beperkingen heeft (geen 
loopbeperking), die het hebben van een GPK kunnen rechtvaardigen. Het gaat hierbij om unieke, relatief 
weinig voorkomende situaties, die worden beoordeeld door een arts op basis van een medisch protocol. 

Aanvraagprocedure  

U kunt een GPK schriftelijk aanvragen bij de gemeente Goeree-Overflakkee, Postbus 1, 3240 AA 
Middelharnis. Maak hiervoor gebruik van het formulier: 'Aanvraag gehandicapten-parkeerkaart' dat u kunt 
vinden op onze website (www.goeree-overflakkee.nl). Bij de aanvraag dienen twee goedgelijkende 
pasfoto’s met achter op uw achternaam en geboortedatum bijgevoegd te worden.  
 
Geeft u ook duidelijk aan voor welk type kaart (bestuurderskaart of/of passagierskaart) u in aanmerking 
wenst te komen?
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Informatie betreffende het medisch onderzoek door Stichting Samenwerkende 
Adviserende Professionals (SAP)  

Als u uw ingevulde aanvraagformulier opstuurt naar de gemeente, stuurt de gemeente uw aanvraag, als 
het een nieuwe aanvraag betreft, door naar Stichting SAP. Deze instantie verzorgt de indicatiestelling voor 
de gemeente. Een keuringsarts stelt vast of er sprake is van een beperking. De gemeente zorgt voor een 
keuring. U hoeft hiervoor dus zelf geen afspraak te maken. U ontvangt een schriftelijke/telefonische oproep 
voor de keuring van Stichting SAP. Een keuring duurt gemiddeld 20 minuten. 

Wat doet u bij verhindering (no show)? 

Als u door omstandigheden niet in de gelegenheid bent om op de keuring te verschijnen, dan verzoeken 
wij u dit minstens 24 uur van tevoren te laten weten aan de keurende instantie. 

Wanneer is een medisch onderzoek niet nodig? 

Als bij de gemeente voldoende medische gegevens over u bekend zijn (bijvoorbeeld van een aanvraag bij 
de Wmo) dan is een keuring in sommige gevallen niet nodig. Bij verlenging is in bepaalde gevallen een 
hernieuwd medisch onderzoek ook niet noodzakelijk wanneer dit bij een eerder onderzoek is vastgesteld. 
De gemeente Goeree-Overflakkee bepaalt of een keuring wel of niet nodig is. 

Medisch onderzoek  

Het medisch onderzoek door Stichting SAP verloopt anders dan een medisch onderzoek zoals u dat 
gewend bent door uw huisarts of door een specialist. De arts van Stichting SAP beoordeelt aan de hand 
van uw verhaal uw medische situatie, de beperkingen die daarvan het gevolg zijn en daarmee uw mobiliteit 
(met name de mogelijkheid om te kunnen lopen). Dat betekent dat naast een gesprek, ook observatie van 
uw functioneren en eventueel een beperkt lichamelijk onderzoek kan plaatsvinden. Indien nodig zal de arts, 
met uw toestemming, informatie opvragen bij uw behandelaar(s). Wij verzoeken u om een overzicht lijst 
van uw medicijnen, of de medicijnen zelf mee te nemen naar het spreekuur van de arts.  

Hoe verder? 

De arts van Stichting SAP brengt advies uit aan de gemeente. Daarna ontvangt u een schriftelijke beslissing 
van de gemeente. Als u het niet eens bent met het besluit, kunt u daartegen bezwaar aantekenen. 
 
Op dat moment kunt u de kaart persoonlijk afhalen. U kunt de GPK zonder afspraak afhalen bij de receptie. 
Als u een oude GPK in uw bezit heeft moet u deze inleveren 

Aanvraag intrekken 

Na twee afzeggingen voor de keuring komt uw aanvraag tot een GPK automatisch te vervallen, u moet er 
rekening mee houden dat hier kosten aan verbonden zijn. 
Ook als u zelf besluit om de aanvraag in te trekken, zodra deze is ingediend bij de Stichting SAP zijn hier 
kosten aan verbonden.  

Kosten  

De kosten dient u bij het afhalen van de GPK bij de ontvangstbalie te betalen. 

• Gehandicaptenparkeerkaart: € 35,00  

• Medische keuring inclusief huisbezoek: € 179,00 

• Weigering gehandicaptenparkeerkaart: € 16,00 (+ kosten medische keuring inclusief huisbezoek à  
€ 179,00) 

• Intrekken aanvraag gehandicaptenparkeerkaart € 27,00 (+ eventuele kosten medische keuring 
inclusief huisbezoek à € 179,00) 

Contact 

Heeft u naar aanleiding van deze informatie nog vragen, neem dan contact op met het Sociaalcontactpunt 
via telefoonnummer 14 0187, optie 1 of via de e-mail sociaalcontactpunt@goeree-overflakkee.nl. 
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