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Aanvraag gehandicaptenparkeerkaart 
Voor informatie over (de eisen) van deze aanvraag kunt u terecht op 
www.gennep.nl/gehandicaptenparkeerkaart 
 

1. Persoonsgegevens 
Naam en voorletters  

Geboortedatum  

Burgerservicenummer  

Telefoonnummer  

E-mailadres  

Adres  

 

2. Voor welke gehandicaptenparkeerkaart doet u een aanvraag? 
Als u een bestuurderskaart én een passagierskaart wilt aanvragen, kunt u beiden 
aankruisen. 

 

 Bestuurderskaart 
 
Geef hieronder aan waarom u een bestuurderskaart aanvraagt: 

 vanwege een loopbeperking van langdurige aard. 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. 

 omdat u permanent rolstoel gebonden bent. 

 vanwege een andere ernstige beperking waardoor een gehandicaptenparkeerkaart 
noodzakelijk is, namelijk: 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

 
 

 Passagierskaart 
 
Geef hieronder aan waarom u een passagierskaart aanvraagt: 

 omdat u voor het vervoer continu afhankelijk bent van de hulp van de bestuurder én een 
loopbeperking van langdurige aard heeft. 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. 

 omdat u permanent rolstoel gebonden bent. 

 vanwege een andere ernstige beperking waardoor een gehandicaptenparkeerkaart 
noodzakelijk is, namelijk: 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

 

Zaaknummer: 
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3. Heeft u eerder een gehandicaptenparkeerkaart gehad? 
 

 Ja, een gehandicaptenparkeerkaart voor: 

 bestuurder 

 passagier 
 

Door welke gemeente is deze verstrekt?         ______________________________________ 
 
Nummer van de kaart:                                         ______________________________________ 
 
Vervaldatum:                                                         ______________________________________ 
 
Geldigheid van die kaart:                                     _____  jaar 
 
Bent u destijds medisch gekeurd?                     ______________________________________ 
 
Door welke instantie/organisatie?                     ______________________________________ 
 
Voeg een kopie van het medisch advies als bijlage toe. 
 
Als u eerder al medisch gekeurd bent maar deze indicatie is afgegeven voor minder dan 5 jaar, 
dient u ook een nieuw medisch advies aan te vragen. Bij twijfel kunt u even contact met ons 
opnemen. 
 

 

 Nee 
 
Let op: als dit uw eerste aanvraag is binnen de gemeente Gennep, of als u eerder een 
gehandicaptenparkeerkaart hebt gekregen voor minder dan 5 jaar, dient u te allen tijde een 
rapport/advies van een erkend onafhankelijk medisch adviseur aan te vragen (wij raden JPH 
Consult aan). Dit dient u zelf te betalen.  
 
Voeg een kopie van het positieve medisch advies toe.  Heeft u geen medisch advies of is het 
advies negatief? Dan kunt u geen aanvraag indienen. 
 

 

4. Kosten van het medisch advies 
 
Ik heb de kosten van het medisch advies (zelf) voldaan: 
             
           Ja 
 

U dient het betalingsbewijs als bijlage toe te voegen. 
 
           Nee, ik heb een aanvraag bijzondere bijstand gedaan voor deze kosten 
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5. Akkoord met leges 
 
         Bij toekenning/verlenging van een gehandicaptenparkeerkaart ga ik akkoord met de leges van  
         €63,20 (hokje aanvinken indien akkoord). 
 

 

6. Akkoord met kosten bij intrekking 
 
         Indien ik tijdens de behandeling van deze aanvraag mijn aanvraag intrek, en er al wel 
         kosten zijn gemaakt door de gemeente Gennep of externen, ben ik aansprakelijk en       
         verantwoordelijk voor de tussentijds gemaakte kosten, zoals leges, en kunnen deze op  
         mij worden  verhaald. 
 

 

7. Ondertekening 
Plaats:  

 

Datum:  
 

Handtekening:  
 
 
 
 

 
Bijvoegen bij dit formulier 
 
Zorg ervoor dat u dit formulier volledig invult en de volgende stukken meestuurt bij uw aanvraag: 
 

 Het medisch rapport van een onafhankelijk erkend sociaal medisch adviseur waarin staat dat 
u recht heeft op een gehandicaptenparkeerkaart 

 Een recente pasfoto 

 Een kopie van uw legitimatiebewijs 

 Als u een bestuurderskaart aanvraagt: een kopie van uw rijbewijs 

 Betaalbewijs van de keuringskosten (indien dit door uzelf betaald is) 
 

U kunt het volledig ingevulde aanvraagformulier, met bovenstaande bijlagen, afgeven bij de receptie 
van het gemeentekantoor aan het Ellen Hoffmannplein 1 in Gennep,  of opsturen naar: 
 
Gemeente Gennep 
T.a.v. behandeling Gehandicaptenparkeerkaarten 
Postbus 9003  
6590 HD Gennep 


