AANVRAAGFORMULIER
GEHANDICAPTENPARKEERKAART (GPK)
Conform regeling Gehandicaptenparkeerkaart, 10 juli 2001 en Wijziging regeling
Gehandicaptenparkeerkaart, 1 april 2008
Dit aanvraagformulier dient u persoonlijk bij het stadskantoor Westnieuwland 6 in te leveren.
U kunt voor uw baliebezoek een afspraak maken: www.vlaardingen.nl/eloket of bel 010-2484000.
De ondergetekende,
(duidelijk in blokletters invullen)
Naam instelling:
Burgerservicenummer (BSN):
Naam :
Voorletters :
Geslacht:
Geboortedatum:
Adres :
Postcode en Woonplaats :
Telefoon :
Nummer identiteitsbewijs :

(voeg kopie toe)

Nummer rijbewijs:

(voeg kopie toe)

Verzoekt om verstrekking van een GPK overeenkomstig het bepaalde in artikel 49, eerste lid, van het
Besluit Administratieve Bepalingen inzake het wegverkeer.

Vraag 1
Is aan u eerder een invalidenparkeerkaart/
gehandicaptenparkeerkaart verstrekt?
a. zo ja, door welke instantie is de kaart
afgegeven? Zo nee, ga door naar vraag 2.
b. Betreft het een bestuurderskaart,
passagierskaart of beide?
c. Wat is het nummer van deze kaart?
d. Wat is de vervaldatum van deze kaart?
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Ja /Nee

Vraag 2
Wat is de aard van uw handicap en wat is/zijn de
redenen van uw aanvraag?

Wie is uw huisarts en wat is zijn/haar adres en
telefoonnummer?

Wie is uw specialist en wat is zijn/haar adres en
telefoonnummer?

Vraag 3
Bent u permanent rolstoelgebonden?

Ja

/

Nee

Wanneer u permanent rolstoelgebonden bent, komt u meestal in aanmerking voor een GPK
(bestuurders en/of passagierskaart). Om te bepalen of u permanent rolstoelgebonden bent is in de
regel een geneeskundig onderzoek noodzakelijk.
Vraag 4
Voor welk type GPK (bestuurderskaart, passagierskaart of beide) is uw aanvraag bedoeld?
Omcirkelen wat van toepassing is.
A. Een GPK bestemd voor een bestuurder van een motorvoertuig op meer dan twee wielen of een
brommobiel. Hiervoor kunt u in aanmerking komen als u:
1. ten gevolge van een aandoening of gebrek een aantoonbare loopbeperking heeft van
langdurige aard en
2. met de gebruikelijke hulpmiddelen in redelijkheid niet in staat bent zelfstandig een afstand
van meer dan 100 meter aan één stuk te voet te overbruggen.
B. Een GPK bestemd voor een passagier van een motorvoertuig op meer dan twee wielen of een
brommobiel. Hiervoor komt u in aanmerking als u naast de hierboven genoemde punten 1. en 2.
ook:
3. voor het vervoer van deur tot deur continu afhankelijk bent van de hulp van de bestuurder
die u vervoert.
C. Een GPK bestemd voor beide (als zijnde bestuurder en passagier van- en/of in een voertuig)
D. Een GPK bestemd voor Instellingen (bestemd voor het personeel van de instelling die belast is
met het vervoer van bewoners die voldoen aan de criteria onder A. en B.)
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Kosten
Voor het in behandeling nemen van uw aanvraag worden door de Gemeente Vlaardingen kosten in
rekening gebracht. Daarnaast betaalt u voor de afgifte van de kaart legeskosten.
De actuele tarieven vindt u op onze website.
Let op
U dient er rekening mee te houden dat, als u een bestuurderskaart heeft aangevraagd en in het bezit
bent van een geldig rijbewijs, de overgelegde medische gegevens ertoe kunnen leiden dat er een
procedure opgestart wordt op grond van artikel 130-134 van de Wegenverkeerswet 1994. Dit kan
ertoe leiden dat de minister van Verkeer en Waterstaat na onderzoek van een specialist u ongeschikt
verklaart om een motorrijtuig te besturen en uw rijbewijs ongeldig verklaart
Pasfoto’s
U dient de twee identieke pasfoto’s (een voor ons archief en een voor op de GPK) toe te voegen bij
uw aanvraag van uw gehandicaptenparkeerkaart.

Datum :

Handtekening :

Bijlagen:
Kopie identiteitsbewijs, kopie rijbewijs, 2 pasfoto’s (alleen voor kaarttype B, P, B/P) kopie
eerder verstrekte kaart, kopie Kamer van Koophandel (alleen voor kaarttype I)

Procedure
1. U vraagt een gehandicaptenparkeerkaart aan door het ingevulde aanvraagformulier
Gehandicaptenparkeerkaart (GPK) in te leveren bij het Stadskantoor, Westnieuwland 6. U dient
hiervoor wel een afspraak te maken. Dit kan u doen via:
https://afspraak.vlaardingen.nl/internetafspraken.
2. U betaalt aan de balie de aanvraagkosten (pin/chip/creditcard)
3. Binnen 2 weken ontvangt u een ontvangstbevestiging van uw aanvraag.
4. Binnen 4 weken ontvangt u een oproep van Argonaut Advies B.V. voor de medische beoordeling
5. Binnen 8 weken, na advies van Argonaut Advies B.V., neemt de Gemeente Vlaardingen op basis
van dit advies een besluit (positief of negatief). U wordt hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld.
6. Bij een positief besluit wordt de gehandicaptenparkeerkaart aan u toegezonden.
7. Indien u het niet eens bent met het besluit, kunt u bezwaar maken.

Bevestig hier
uw pasfoto’s
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