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Aanvraagformulier  
gehandicaptenparkeerkaart (GPK) 
 

 

Informatie vooraf 
 

Soorten gehandicaptenparkeerkaarten 
Wilt u een bestuurderskaart? Dan moet u in bezit zijn van een geldig rijbewijs en aan één van deze 
voorwaarden voldoen:  

 U bent permanent aan een rolstoel gebonden. 
 U kunt niet verder dan 100 meter zelfstandig lopen met behulp van een stok of krukken. 
 U hebt een andere ernstige aandoening of beperking. 

Wilt u een passagierskaart? Dan hoeft u geen geldig rijbewijs te hebben. Wel geldt als extra 
voorwaarde dat u de hulp van uw chauffeur continu nodig heeft bij vervoer van deur tot deur. U bent 

niet in staat om op de plaats van bestemming afgezet te worden en te wachten op hulp. 

Wilt u een combinatiekaart? Dan rijdt u meestal zelf, maar gaat u soms ook als passagier met iemand 

anders mee. Als passagier bent u daarbij continu afhankelijk van de bestuurder. 

Deze voorwaarden zijn omschreven in de Regeling Gehandicaptenparkeerkaart. 

 

Aanvraag indienen 

Om een aanvraag te doen, vult u het aanvraagformulier volledig in. U levert het formulier in bij het 

Klant Contact Centrum (KCC) of u stuurt het ons per post toe. Het team KCC (afdeling Samenleving en 

Dienstverlening), behandelt uw aanvraag.  

 

Medisch onderzoek 

Om te bepalen of u aan de voorwaarden voldoet, bekijken wij eerst de gegevens die wij al van u 

hebben. Bijvoorbeeld een keuringsrapport van een vorige aanvraag of de medische gegevens die het 

team Wmo van u heeft. Alleen met uw toestemming mogen wij uw medische gegevens opvragen bij het 

team Wmo. Bij vraag 7 kunt u deze toestemming geven. Als wij niet de juiste gegevens van u hebben, 

laten wij ons adviseren door een keuringsarts van GGD Haaglanden. GGD Haaglanden nodigt u dan uit 

voor een medisch onderzoek. Aan dit onderzoek zijn kosten verbonden. 

 

Kosten  

Uw aanvraag is bij ons in behandeling vanaf het moment dat wij uw aanvraagformulier ontvangen. U 

betaalt de kosten ook wanneer u uw aanvraag intrekt of als blijkt dat u niet in aanmerking komt voor 

een GPK. Alle actuele kosten staan op onze website www.middendelfland.nl/gpk. 

 

 

Het aanvraagformulier 
 
1. Wat zijn uw persoonsgegevens? 

Voornamen :     Achternaam :  

Geboortedatum :     BSN :  

Adres :     

Woonplaats :     

Telefoonnummer :     E-mailadres :  

 

 
2. Heeft u al eerder een GPK gehad? 

     O   Ja Ga door naar vraag 3. 

     O   Nee Ga door naar vraag 4. 
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3. Wat zijn de gegevens van uw eerdere GPK? 

Van welke gemeente kreeg u de kaart?  

Welk soort kaart is het? O Bestuurder (B) O Passagier (P) O Combinatie (B+P) 

Wat is het nummer van de kaart?  

Wat is de vervaldatum van de kaart?  

 

 
4. Welk soort kaart vraagt u aan? 

     O   Bestuurderskaart O   Passagierskaart O   Combinatiekaart 

 

 
5. Wat is de medische reden dat u een GPK aanvraagt? 

Geef een korte omschrijving van de medische reden waarom u een GPK aanvraagt. 

 

 

 

 

 
6. Wat zijn de gegevens van uw huisarts en eventueel uw specialist? 

Huisarts Naam : 
 

 Adres : 
 

 Telefoonnummer : 
 

    

Specialist Naam : 
 

 Adres : 
 

 Telefoonnummer : 
 

 

 

7. Uw toestemming voor het opvragen van gegevens 

Graag ontvangt het team KCC uw toestemming om uw medische gegevens op te vragen bij het team 

Wmo (afdeling Samenleving en Dienstverlening). Als team Wmo al over de juiste informatie beschikt, 

is een medisch onderzoek niet nodig.  

     O   Ja, 
ik geef toestemming aan het team KCC om mijn medische gegevens op te vragen bij 
het team Wmo. 

     O   Nee, 
ik geef geen toestemming aan het team KCC om mijn medische gegevens op te 
vragen bij het team Wmo.  

 

 

Verklaring en handtekening 
Door dit formulier te ondertekenen verklaart u: 

 op de hoogte te zijn van de kosten die u in rekening worden gebracht voor het in 
behandeling nemen van uw aanvraag en 

 alle vragen eerlijk en volledig heb beantwoord. 

Plaats :  Datum :  

Uw handtekening : 

 

 

 

 

 

 

 


