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Bijlage bij:  
Aanvraagformulier gehandicaptenparkeerkaart 

Met een gehandicaptenparkeerkaart kunt u parkeren op de gehandicaptenparkeerplaatsen in 
Nederland en de meeste Europese landen. U moet zich wel houden aan de lokale parkeerregels. 
 

Soorten gehandicaptenparkeerkaarten 
Bestuurderskaart 
U kunt hiervoor in aanmerking komen wanneer u: 

• Een loopbeperking van langdurige aard heeft (langer dan 6 maanden). Daarvan is sprake 
wanneer u niet in staat bent om zelfstandig een afstand van meer dan 100 meter aan een stuk 
te voet te overbruggen, eventueel met loophulpmiddelen. 

• Permanent rolstoel gebonden bent. 

• Een andere ernstige beperking heeft waardoor een gehandicaptenparkeerkaart noodzakelijk 
is. 

 

Passagierskaart 
U kunt hiervoor in aanmerking komen wanneer u: 

• U voor het vervoer continu afhankelijk bent van de hulp van de bestuurder (dus ook als er geen 
mogelijkheid bestaat om even zelfstandig te wachten, al dan niet met een hulpmiddel, 
wanneer de auto geparkeerd wordt) én een loopbeperking van langdurige aard heeft (langer 
dan 6 maanden). Daarvan is sprake wanneer u niet in staat bent om zelfstandig een afstand 
van meer dan 100 meter aan een stuk te voet te overbruggen, eventueel met 
loophulpmiddelen. 

• Permanent rolstoel gebonden bent. 

• Een andere ernstige beperking heeft waardoor een gehandicaptenparkeerkaart noodzakelijk 
is. 
 

U kunt ook een combinatie van een bestuurderskaart en een passagierskaart aanvragen.  
 

Onderzoek 

Als u een aanvraag doet, dan vindt er een medisch onderzoek plaats, waarbij er wordt onderzocht of 
u in aanmerking komt voor een gehandicaptenparkeerkaart. Het onderzoek wordt uitgevoerd door 
Argonaut Advies. 
 

Kosten 
Een gehandicaptenparkeerkaart kost € 60,60 (2022). 
Een duplicaat kost € 49,00 (2022). 
 

Wilt u een aanvraag doen? 

Vul dan het aanvraagformulier volledig in en zorg ervoor dat u als aanvrager de aanvraag persoonlijk 
ondertekend. Let er ook op dat u de gevraagde bijlagen meestuurt. 
 

U kunt het aanvraagformulier, inclusief de bijlagen, afgeven bij de receptie van het gemeentekantoor 
aan het Ellen Hoffmannplein 1 in Gennep,  of sturen naar: Gemeente Gennep, Postbus 9003, 6590 
HD Gennep. 
 
Ook kunt u het aanvraagformulier inclusief de bijlagen per e-mail verzenden aan: 
gemeente@gennep.nl 


