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Gehandicaptenparkeerkaart (GPK)
Als u buitenshuis niet of nauwelijks zonder hulp van anderen kunt lopen en 
u zich per auto wilt verplaatsen, kan een gehandicaptenparkeerkaart voor u 
een oplossing zijn. Met deze kaart kunt u parkeren op hiervoor aangewezen 
parkeerplaatsen in de meeste Europese landen. In deze brochure geven 
wij u uitleg over o.a. de geldende voorwaarden en de wijze van afhandeling 
van een aanvraag.

Er zijn 2 soorten parkeerkaarten; de bestuurderskaart en de 
passagierskaart. Die kaarten zijn persoonsgebonden en u hoeft geen eigen 
voertuig te hebben om voor een kaart in aanmerking te komen. Hieronder 
vindt u per soort kaart de voorwaarden die gelden om hiervoor in 
aanmerking te komen. Het is ook mogelijk om zowel voor een bestuurders- 
als een passagierskaart in aanmerking te komen en hiervoor gelden de 
voorwaarden van beide soorten kaarten.



Voorwaarden

Bestuurderskaart 
Situatie:   u bestuurt zelf de auto of een brommobiel.

Voorwaarde 1:  u beschikt over een geldig rijbewijs én
Voorwaarde 2:  wegens medische beperkingen kunt u aantoonbaar 

tenminste een half jaar lang niet meer dan 100 meter  
aan een stuk zelfstandig lopen al dan niet met 
gebruikmaking van gangbare loophulpmiddelen  
(bijv. wandelstok of rollator).

Ófwel  u voldoet niet aan voorwaarde 2 maar heeft andere 
ernstige aantoonbare medische beperkingen  
(dus anders dan loopbeperkingen). 

Passagierskaart 
Situatie:   u kunt zelf niet rijden in een auto of brommobiel.

Voorwaarde 1:  wegens medische beperkingen kunt u tenminste een half 
jaar lang niet meer dan 100 m aan een stuk zelfstandig 
lopen al dan niet met gebruikmaking van gangbare 
loophulpmiddelen (bijv. wandelstok of rollator) 

Voorwaarde 2:  u bent altijd afhankelijk van hulp door de bestuurder bij 
vervoer van deur tot deur. U kunt bijvoorbeeld niet alleen 
gelaten worden als de bestuurder de auto parkeert.

Ófwel u voldoet niet aan voorwaarde 1 en 2 maar heeft andere 
ernstige aantoonbare medische beperkingen (dus anders 
dan loopbeperkingen).



Rolstoelgebruik
Als u permanent gebonden bent aan een rolstoel komt u zonder meer 
in aanmerking voor een bestuurders- en/of passagierskaart. Meestal is 
hiervoor een medische beoordeling noodzakelijk.

Hoe vraag ik een gehandicaptenparkeerkaart aan?
U moet natuurlijk wel als inwoner van Stein zijn ingeschreven in de 
Basisregistratie Personen (BRP). Op het gemeentehuis kunt u een speciaal 
aanvraagformulier verkrijgen. Dit kunt u ook telefonisch opvragen bij de 
administratie van het Team Wmo (tel. 046-4359393).

Bij het indienen van het aanvraagformulier moet u ook een recente pasfoto 
toevoegen voor het aanmaken van een parkeerkaart indien deze aan u 
wordt toegekend.

Beoordeling
Voor de medische beoordeling wordt advies gevraagd aan de GGD te 
Heerlen. Dit kan achterwege blijven als aan u eerder een parkeerkaart is 
toegewezen en uit de beschikbare gegevens blijkt dat u hierop blijvend 
bent aangewezen. Hiervoor zullen wij uw dossier raadplegen. Als er een 
medisch onderzoek moet plaatsvinden, wordt u opgeroepen op het 
spreekuur van een arts van de GGD. Dit hoeft niet altijd een lichamelijk 
onderzoek te zijn. Het kan zijn dat er - met uw toestemming- voor het 
onderzoek gegevens moeten worden opgevraagd bij uw behandelend 
artsen. Op grond hiervan is een zorgvuldige beoordeling mogelijk. De GGD 
geeft vervolgens een schriftelijk en onderbouwd advies aan de gemeente 
over de gehandicaptenparkeerkaart. 



Afhandeling
Wij streven ernaar om uw aanvraag uiterlijk binnen 8 weken af te handelen. 
De afhandelingsduur wordt in sterke mate bepaald door de vraag of er wel 
of geen medisch advies noodzakelijk is en of er door de GGD medische 
gegevens moeten worden opgevraagd. 

Of u voor een parkeerkaart in aanmerking komt wordt u schriftelijk 
medegedeeld in de vorm van een beschikking. Als u het met die 
beschikking niet eens bent kunt u hiertegen bezwaar maken. Hoe u dit kunt 
doen staat ook in die beschikking. Het advies van de GGD wordt aan de 
beschikking toegevoegd. 

Geldigheid paarkeerkaart
Een parkeerkaart is maximaal 5 jaar geldig. Ook een toekenning voor een 
kortere periode is mogelijk als wij, op basis van een advies van de GGD, 
van oordeel zijn dat er geen sprake is van een blijvende noodzaak voor 
een parkeerkaart. Dit kan van toepassing zijn als er een wijziging in uw 
gezondheidstoestand valt te voorzien.





Kosten
Voor de afhandeling van uw aanvraag worden er bij u vastgestelde 
legeskosten in rekening gebracht. De hoogte van die kosten is afhankelijk 
van de situatie of er al dan niet door de GGD medisch advies moet worden 
uitgebracht. Die kosten voor het advies van de GGD zijn overigens ook 
verschuldigd als de aanvraag wordt afgewezen. 

We hanteren dus 2 tarieven. Een GPK zonder medisch advies en een GPK 
met medisch advies positief of negatief. Als uw parkeerkaart voor een 
bepaalde periode is toegekend en die kaart wordt verlengd, dan bent u 
opnieuw legeskosten verschuldigd.

Heeft u vragen?
Dan kunt u bellen naar het nummer: 046-4359393 en vragen  
naar de administratie Wmo.
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