GEHANDICAPTENPARKEERKAART
Wanneer kunt u een gehandicaptenparkeerkaart aanvragen?
Heeft u een beperking met een blijvend of toenemend karakter, dan heeft u misschien recht op een
Europese gehandicaptenparkeerkaart. Met deze kaart kunt u parkeren op gehandicaptenplaatsen in de
meeste Europese landen.

Hoe kunt u de kaart aanvragen?
Voor het aanvragen van een gehandicaptenparkeerkaart vult u een aanvraagformulier in. Het
aanvraagformulier ligt bij de balie Publiekszaken of bij het Startpunt. Ook kunt u het formulier
downloaden van de website van de gemeente Wageningen of het Startpunt (zoeken op:
gehandicaptenparkeerkaart).

Wat zijn de voorwaarden om een gehandicaptenparkeerkaart te
krijgen?
Er zijn drie soorten kaarten:
1.
Bestuurderskaart; Heeft u een beperking en bestuurt u zelf de auto, dan kunt u een aanvraag
doen voor de afgifte van een bestuurderskaart. Voorwaarde is dat de aanvrager met
loophulpmiddelen zoals een stok of rollator niet in staat is zelfstandig meer dan 100 meter
aan één stuk lopend af te leggen. Met deze kaart kunt u een auto op een algemene
gehandicaptenplaats parkeren. De parkeerkaart is niet kentekengebonden, de bestuurder kan
dus met elk voertuig gebruik maken van de kaart.
2.
Passagierskaart; als u door uw beperking afhankelijk bent van vervoer van anderen, dan kunt
u een passagierskaart aanvragen. Voorwaarde is dat de aanvrager met de loophulpmiddelen
zoals een stok of rollator niet in staat is zelfstandig meer dan 100 meter aan één stuk te voet
af te leggen. Ook bent u voor het vervoer van deur tot deur continu afhankelijk van de hulp
van de bestuurder die u vervoert. Met deze kaart kunt u op de algemene
gehandicaptenparkeerplaatsen parkeren. De kaart is persoonsgebonden.
3.
Instellingenkaart; als zorginstelling kunt u een instellingenkaart aanvragen. Deze kaart is niet
voertuiggebonden.
Een keuring door een onafhankelijk medisch adviseur maakt deel uit van de aanvraagprocedure.

Waar parkeren in Wageningen?
Met een Europese gehandicaptenparkeerkaart kunt u parkeren op de gehandicaptenparkeerplaatsen in
de meeste Europese landen. Er zijn wel regels die voor u gelden voor het land en de plaats waar u
parkeert. In Wageningen kunt u gebruik maken van alle algemene gehandicapten-parkeerplaatsen. In
het centrum van Wageningen kunt u naast de algemene gehandicaptenparkeerplaatsen ook gebruik
maken van betaalde parkeerplaatsen zonder dat u hoeft te betalen. Probeer wel eerst de algemene
gehandicaptenparkeerplaatsen. Let op; u kunt uw auto niet parkeren op een vergunninghouders
plaats.

Geldigheid
De Europese gehandicaptenparkeerkaart is maximaal 5 jaar geldig en geldt voor de hele Europese
Unie. De geldigheidsduur staat vermeldt op de gehandicaptenparkeerkaart. Als uw kaart binnenkort
verloopt, vraag dan tijdig een verlenging aan (minimaal 8 weken van te voren). Als u de verlenging te
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laat aanvraagt, dan heeft u tijdelijk geen geldige kaart. U heeft kans op een boete bij het gebruik van
een verlopen kaart.
Een gehandicaptenparkeerkaart verliest zijn geldigheid:
 door het verstrijken van de geldigheidsduur;
 door afgifte van een nieuwe gehandicaptenparkeerkaart of een duplicaat;
 door het onbevoegd daarin aanbrengen van wijzigingen;
 door het overlijden van de houder;
 door ongeldigverklaring.

Verlies of diefstal?
U kunt een vervangende kaart (duplicaat) aanvragen zonder verlenging van de geldigheidstermijn.







U komt hiervoor zelf naar de gemeente.
U neemt één pasfoto mee.
U levert een verklaring van vermissing in. Op dat moment is de originele kaart niet meer
geldig. U kunt de verklaring downloaden van de website of invullen aan de balie van Loket
Burgerzaken.
Bij eventueel terugvinden van de kaart, kan deze niet meer gebruikt worden.
De kosten voor een vervangende kaart bedragen € 52,00 en betaalt u bij het ophalen van de
nieuwe kaart

Kosten
De kosten van de medische keuring worden in rekening gebracht bij de aanvrager. De kosten
bedragen €80,- . Ook als de kaart niet wordt toegekend, moet u deze betalen. U krijgt hier achteraf
een acceptgiro van thuisgestuurd.

Kwijtschelding
Heeft u een netto inkomen uit loon/uitkering tot 110% van de voor u relevante bijstandsnorm,
(exclusief vakantiegeld), dan kunt u kwijtschelding aanvragen van de kosten van de medische
keuring. U vraagt de kwijtschelding zelf aan. Vraag het aanvraagformulier kwijtschelding GPK aan en
lever deze ingevuld in. Het formulier is verkrijgbaar bij de balie Publiekszaken en bij het Startpunt. U
kunt ook het formulier downloaden van de website van de gemeente Wageningen of van de website
van het Startpunt.

Meer informatie
Startpunt Wageningen
Rooseveltweg 408a
Telefoon 0317-410160
Email: startpunt@wageningen.nl
Openingstijden: van maandag tot en met donderdag van 9.00-17.00 uur en vrijdag van 9.00-13.00
uur.

Kaart ophalen
Balie Publiekzaken
Markt 22
Telefoon: 0317-492911
Openingstijden: Publiekszaken werkt voornamelijk op afspraak. De afspraken vinden plaats op
maandag, dinsdag, en donderdag tussen 13.30-16.00 uur. Zonder afspraak langsgaan kan alleen op
woensdagochtend en vrijdagmiddag en avond. Neem een geldig legitimatiebewijs mee.
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