
     

  
 

 

  

 Aanvraag / wijziging gehandicaptenparkeerkaart / plaats 
 
 

Domein Publiek & Bestuur, Postbus 465, 1970 AL IJMUIDEN, Bezoekadres: Dudokplein 1, Telefoon: 0255-567200 
 

 

Deze ruimte in te vullen door de gemeente Velsen 

    

 
 

 Datum aanvraag  

 

Zaaknummer 0453-SAM- 
  

      

 GPK procesnummer   GPP procesnummer  
 

     

 Duplicaat GPK   Wijziging kenteken GPP  
 

 

 

1 Persoonlijke gegevens belanghebbende   
   

 Burgerservicenummer    
 Naam en voornamen    
 Geboortedatum    
 Welke taal spreekt u?  Nederlands  Andere taal, 

namelijk:      

 Adres    
 Postcode en woonplaats    
 Telefoonnummer     
 Contactpersoon en telefoonnummer    
 E-mailadres    
           

 

2 Gegevens aanvraag         
           

 
Lees voor het invullen eerst de toelichting. 
 
Kruis hieronder aan waarvoor u in aanmerking wenst te komen.  

 

 
 

 Gehandicaptenparkeerkaart  Bestuurder  Passagier  Beide  
          

 
 

Duplicaat gehandicaptenparkeerkaart 
 

Bestuurder 

 

Passagier 

 

Beide 
 

          

 
 

Waarom wilt u een duplicaat? Bij diefstal kopie proces verbaal bijvoegen!        

          

 
 
 

Verlenging gehandicaptenparkeerkaart 
 

Bestuurder 
 

Passagier 
 

Beide  

          

  Gehandicaptenparkeerplaats  Bestuurder  Passagier  Beide  

  Beschikt u over een eigen garage of oprit? 
 

Ja 
 

Nee    
          

 
 

Het op het onderbord te vermelden kenteken (kopie kentekenbewijs)        
          

  Geef in geval van een gehandicaptenparkeerplaats aan of er hier specifieke dagen/uren gelden en/of er specifieke oorzaken aanwezig 
zijn ten gevolge waarvan u uw auto niet binnen uw loopafstand kunt parkeren (bijvoorbeeld: donderdagavond tussen 19:00 en 21:00 
uur in verband met koopavond). Geef ook aan als het om een verplaatsing gaat. 
 

 

 
 
 

  
 
 
 

       
          

  Wijziging kenteken gehandicaptenparkeerplaats (kopie kentekenbewijs bijvoegen)  
          

  Het op het nieuwe onderbord te vermelden kenteken        
  Uw oude kenteken        
      

 
 

 Verlenging gehandicaptenparkeerplaats (kopie kentekenbewijs deel 1B bijvoegen)  Bestuurder  Passagier  Beide  
      

 

 

Let op!  

 
 

- Voor een aanvraag gehandicaptenparkeerkaart dient u een kopie van uw geldig legitimatiebewijs bij te voegen. 
- Voor een aanvraag gehandicaptenparkeerkaart en/of plaats bestuurder dient u tevens een kopie van uw geldig rijbewijs bij 

te voegen. 
- Voor een aanvraag gehandicaptenparkeerplaats dient u een kopie van uw geldig legitimatiebewijs, uw rijbewijs en een kopie 

van uw kentekenbewijs bij te voegen. 
 

 

      

 



Vult u ook de achterzijde in 

3 Gegevens eerdere aanvraag       
        

 Hebt u al eerder een gehandicapten-
parkeerkaart gekregen? 

 
Ja, vul ook de onderstaande vragen in 

 
Nee, ga door naar 4   

      

   Voor wie geldt deze kaart? 
 

Bestuurder 
 

Passagier 
 

Beide  
      

   Wat is het nummer van deze kaart?   
      

   Wat is de begindatum van deze kaart?   
      

   Wat is de einddatum van deze kaart?   
      

   Heeft gemeente Velsen deze kaart 
afgegeven? 

 
Ja  

      

     
Nee, vraag eerst uw medisch dossier op in 
de gemeente van afgifte en lever deze in 
met dit aanvraagformulier 

 
     

 

4 Medische gegevens        
         

 Aandoening / ziekte        

 Datum diagnose        

 Beperkingen        

 Naam en adres huisarts        

 Naam en adres specialist        
         

 Geeft u uw huisarts of een andere 
behandelaar toestemming om in verband 
met de gevraagde indicatie zo nodig 
medische gegevens te verstrekken? 

 Ja  Nee    

        
     

 

 

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 overgelegde medische 
gegevens aan de medisch adviseur 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. 
 

 

         

 

5 Verklaring en ondertekening  
         

 

Ondergetekende(n) verklaart/verklaren de toelichting op dit formulier te hebben gelezen en dit formulier naar waarheid te hebben ingevuld 
zodat de gemeente kan vaststellen of ik/wij recht heb(ben) op een voorziening.  
Ik/Wij heb(ben) niets verzwegen.  
Ik/Wij weet/weten dat het onjuist invullen van dit formulier strafbaar is.  
Ik/Wij verklaar/verklaren ermee bekend te zijn dat mijn/onze gegevens door de gemeente op juistheid en volledigheid worden gecontroleerd 
bij andere instanties en personen en dat de verstrekte gegevens worden opgenomen in een persoonsregistratie.  
Ik/wij stem/stemmen ermee in dat de gemeente inlichtingen vraagt bij andere instanties of personen die voor het vaststellen van het recht op 
de verstrekking nodig zijn en dat in dat kader persoonsgegevens of medische gegevens worden doorgegeven.  
Ik/Wij weet/weten dat wijzigingen, die het recht op de voorziening kunnen beïnvloeden, onmiddellijk moeten worden doorgegeven aan de 
gemeente, onder overlegging van bewijsstukken. 

 

         

 

 

Plaats 
 
 
 
 
 
 

 

Datum 
 

 

Handtekening belanghebbende 
 
 

 

     

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

TOELICHTING 
 

Gehandicaptenparkeerkaart 
Er zijn drie soorten gehandicaptenparkeerkaarten. De gehandicaptenparkeerkaart kan worden afgegeven voor: 

- een bestuurder 
- een passagier 
- een bestuurder en tevens passagier 

 
Bestuurderskaart 
U kunt deze kaart aanvragen als u zelf rijdt en in bezit bent van een geldig rijbewijs en u kunt, met de gebruikelijke 
hulpmiddelen zoals stok of krukken, in redelijkheid niet meer dan 100 meter afleggen en/of ten gevolge van een 
aandoening of gebrek permanent rolstoel gebonden bent. Dat moet ten minste een half jaar lang zo zijn. 
 
Passagierskaart 
Deze kaart kan aangevraagd worden door passagiers van motorvoertuigen op meer dan twee wielen en van 
brommobielen, die ten gevolge van een aandoening of gebrek een aantoonbare loopbeperking hebben van 
langdurige- of permanente aard, waardoor zij met de gebruikelijke loophulpmiddelen; in redelijkheid niet in staat 
zijn zelfstandig een afstand van meer dan 100 meter aan één stuk te voet te overbruggen, en voor het vervoer van 
deur tot deur continu afhankelijk zijn van de hulp van de bestuurder of permanent rolstoel gebonden te zijn; 
 
Bij de aanvraag voor een gehandicaptenparkeerkaart is een mobiliteitsonderzoek vereist door een door de 
gemeente daartoe aangewezen onafhankelijke arts. 
 
De gehandicaptenparkeerkaart is geldig in de meeste Europese landen. U ontvangt bij het afhalen een boekje met 
informatie. 
 
 
 

Gehandicaptenparkeerplaats 
Een aanvraag voor een gehandicaptenparkeerplaats wordt in ieder geval afgewezen als binnen een door een 
daartoe aangewezen onafhankelijke arts vastgestelde loopafstand in het algemeen voldoende parkeergelegenheid 
aanwezig is. 
 
Een aanvraag wordt eveneens afgewezen als uit het oogpunt van verkeersveiligheid een 
gehandicaptenparkeerplaats ongewenst is of als de aanvrager beschikt over een eigen parkeergelegenheid 
(bijvoorbeeld garage, erf, eigen oprit). 
 
Bij de aanvraag voor een gehandicaptenparkeerplaats is een mobiliteitsonderzoek vereist door een door de 
gemeente daartoe aangewezen onafhankelijke arts. 
 
Indien u in het bezit bent van een brommobiel en deze breder is dan 110 centimeter kunt u een 
gehandicaptenparkeerplaats aanvragen. Is uw brommobiel smaller dan 110 centimeter dan dient u dit voertuig op 
de stoep te parkeren, mits u de voetgangers niet hindert en u de doorgang niet belemmert. 
 
Gehandicaptenparkeerplaats voor een bestuurder 
Voor een gehandicaptenparkeerplaats voor een bestuurder komen in principe in aanmerking: 

• een gehandicapte waarbij sprake is van invaliditeit met een permanent en progressief karakter 
en 

• dat de gehandicapte minder dan 100 meter te voet kan afleggen, eventueel met behulp van de 
gebruikelijke hulpmiddelen. 

 
Gehandicaptenparkeerplaats voor een passagier 
Voor een gehandicaptenparkeerplaats voor een passagier kan een gehandicapte in principe in aanmerking komen 
indien aan de gestelde voorwaarden voor een passagier wordt voldaan, en uit het medisch onderzoek is gebleken 
dat het medisch gezien niet verantwoord is dat de passagier alleen wordt gelaten op de stoep of in de woning 
terwijl de bestuurder het voertuig parkeert. 
 
Belangrijk: 
De leges dienen bij het in behandeling nemen van de aanvraag betaald te worden, ongeacht de uitslag van 
de aanvraag. Kijk op de achterzijde voor de hoogte van de diverse leges. 



 
 
 

 

Gehandicaptenparkeerkaart  Leges 

  
• Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een 

gehandicaptenparkeerkaart. 
 

 € 107,00 

• Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven van een 
duplicaat. 
 

 € 18,90 

• Voor het verlengen van een gehandicaptenparkeerkaart, waarbij geen herkeuring 
van een arts noodzakelijk is. 
 

• Indien u thuis gekeurd wil worden, komen er extra kosten bij. 

 € 21,75 
 
 
 € 71,05 

  

Gehandicaptenparkeerplaats  Leges 

  

• Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een 
gehandicaptenparkeerplaats. 
 

 € 107,00 

Wanneer een gehandicaptenparkeerplaats is toegewezen dienen er ook achteraf 
nog leges betaald te worden voor het aanleggen van gehandicaptenparkeerplaats. 
Voor dit bedrag krijgt u een rekening thuis. 
 

 € 162,00 

• In het geval van het wijzigen van een kenteken bij een bestaande 
gehandicaptenparkeerplaats. 
 

 € 71,30 
 

• Leges verplaatsen van een gehandicaptenparkeerplaats.  € 49,00 
 

• Leges verlengen van een gehandicaptenparkeerplaats.  € 21,75 

  
 (Bedragen per 01-01-2022) 
 

De gehandicaptenparkeerkaarten staan landelijk geregistreerd en misbruik wordt beboet op grond van  
artikel 26 lid 1 van de RVV (is Reglement verkeersregels en verkeerstekens).  
Het boetebedrag is op dit moment € 370,00 (2015). 
 
Artikel 26 
Op een gehandicaptenparkeerplaats mag slechts worden geparkeerd: 
a. Een gehandicaptenvoertuig, indien het parkeren rechtstreeks verband houdt met het vervoer van een 

gehandicapte; 
b. Een motorvoertuig op meer dan twee wielen waarin een geldige gehandicaptenparkeerkaart duidelijk 

zichtbaar is aangebracht, indien het parkeren rechtstreeks verband houdt met het vervoer van de 
gehandicapte aan wie de kaart is verstrekt, dan wel met het vervoer van één of meerdere personen die in 
een instelling verblijven, indien de kaart aan het bestuur van die instelling is verstrekt; of 

c. indien de gehandicaptenparkeerplaats is gereserveerd voor een bepaald voertuig, dat voertuig. 
 
 
 
 
Burgerzaken werkt uitsluitend op afspraak. 
Voor het betalen van de leges kunt u een afspraak maken bij Burgerzaken via www.velsen.nl  
of op werkdagen tussen 8.00 uur tot 16.00 uur via telefoonnummer 0255 567200. 
 
Openingstijden Burgerzaken 
Maandag tot en met vrijdag van 8.00 uur tot 16.00 uur en op donderdagavond van 18.00 uur tot 20.00 uur. 
 
Het is mogelijk uw aanvraag schriftelijk in te dienen door het aanvraagformulier compleet ingevuld met een 
kopie van uw geldige legitimatie en/of rijbewijs te retourneren via de bijgesloten enveloppe. Daarnaast dient u 
het verschuldigde bedrag over te maken op ons rekeningnummer: NL12 INGB 0000 267 718 t.n.v. burgerzaken 
gemeente Velsen. Wilt u bij de betaling vermelden: aanvraag verlenging gehandicaptenparkeerkaart Bestuurder 
of gehandicaptenparkeerkaart Passagier of beide? Zodra de betaling binnen is gekomen, nemen wij uw 
aanvraag in behandeling. 

 


