
 

De Europese gehandicaptenparkeerkaart 
 
Met een gehandicaptenparkeerkaart kunt u dicht bij uw bestemming parkeren. Om 
een gehandicaptenparkeerkaart te krijgen moet u voor langere tijd een probleem 
hebben met lopen ( langer dan een half jaar). Er zijn 3 soorten 
gehandicaptenparkeerkaarten: 
 
1. Gehandicaptenparkeerkaart  voor bestuurders 
 

U bestuurt zelf een auto of brommobiel en de afstand die u kunt lopen zonder te 
stoppen, eventueel met loopmiddel, is minder dan 100  meter. In dat geval kunt u in 
aanmerking komen voor een gehandicaptenparkeerkaart voor bestuurders. Kunt u 
meer dan 100 meter lopen? Dan komt u niet voor deze kaart in aanmerking. 
 
2. Gehandicaptenparkeerkaart voor passagiers 
 

Als u zelf geen auto rijdt, kunt u in aanmerking komen voor een 
gehandicaptenparkeerkaart voor passagiers. Daarbij gelden de volgende 
voorwaarden: 
 

 U bent permanent afhankelijk van uw rolstoel. U bent niet in staat om, met 
ondersteuning van een begeleider of een loophulpmiddel, enkele passen te lopen, 
of 

 De loopafstand die u zonder te stoppen kunt overbruggen, eventueel met 
hulpmiddel, is minder dan 100 meter. Bovendien bent u voor vervoer van deur tot 
deur continu afhankelijk van de bestuurder. U heeft dus voortdurend hulp nodig bij 
het lopen én u kunt niet alleen wachten als de bestuurder de auto elders parkeert. 

 
Voorbeelden:   

- U kunt met uw rollator ongeveer 50 meter lopen en u heeft geen hulp nodig bij 
het lopen. U kunt (eventueel zittend op een rollator of bankje) blijven wachten 
tot de bestuurder de auto elders heeft geparkeerd. U komt niet in aanmerking 
voor een passagierskaart. 

- Uw zoon kan minder dan 100 meter lopen. Door een verstandelijke beperking 
is het bovendien onveilig om hem alleen te laten wachten, terwijl u de auto 
parkeert. Uw zoon komt wel in aanmerking voor een passagierskaart. 

- Omdat u maar 10 meter kunt lopen, maakt u buitenshuis gebruik van een 
rolstoel. De rolstoel is opvouwbaar en wordt meegenomen in de auto. U komt 
niet in aanmerking voor een passagierskaart, omdat u niet permanent 
rolstoelgebonden bent. 

 
3. Gehandicaptenparkeerkaart voor bestuurders en passagiers 
 

Bent u permanent rolstoelgebonden en bestuurt u zelf een auto of brommobiel, dan 
komt u voor zowel een bestuurderskaart als een passagierskaart in aanmerking. 
 
  



 

Hoe lang en waar is uw gehandicaptenparkeerkaart geldig? 
 

Een Europese gehandicaptenparkeerkaart is maximaal 5 jaar geldig en geldt voor 
heel Nederland en de landen van de Europese Unie. 
Het is ook mogelijk dat u een tijdelijke gehandicaptenparkeerkaart krijgt die korter 
dan 5 jaar geldig is. Dat is meestal het geval als u een tijdelijke loopbeperking heeft 
waarbij herstel mogelijk is. 
 
Voorbeeld: 

- U heeft een operatie gehad aan uw been waardoor u minder dan 100 meter 
kunt lopen. De verwachting is dat herstel een jaar gaat duren. Hierdoor krijgt u 
de gehandicaptenparkeerkaart niet voor 5 jaar, maar voor 1 jaar. De kosten 
voor een tijdelijke gehandicaptenparkeerkaart zijn gelijk aan de kosten voor de 
kaart die voor 5 jaar wordt afgegeven. 

 
Hoe vraagt u een gehandicaptenparkeerkaart aan? 
 

Een gehandicaptenparkeerkaart vraagt u aan in de gemeente waar u woont. Woont u 
in de gemeente Woerden? Vul dan het aanvraagformulier in en stuur dit naar: 
 
Gemeente Woerden 
t.a.v. Administratie GPK 
Antwoordnummer 2136 
3440 VB Woerden 
 
Medisch onderzoek 
 

Na uw aanvraag start de gemeente een onderzoek naar uw beperkingen. Het 
onderzoek wordt gedaan door Argonaut Advies. Argonaut beoordeelt of u in 
aanmerking komt voor een gehandicaptenparkeerkaart.  
 
Bij een positief advies kunt u de kaart persoonlijk ophalen bij het Gemeentehuis. De 
kaart kost  € 25,40. U moet een recente pasfoto meenemen voor op de kaart. 
 

De gehandicaptenparkeerplaats 

 
Heeft u een gehandicaptenparkeerkaart voor bestuurders? Dan kunt u ook een 
gehandicaptenparkeerplaats op kenteken aanvragen. Dit is een parkeerkaart zo dicht 
mogelijk bij uw woning, waar alleen u mag parkeren. Een aanvraagformulier voor een 
gehandicaptenparkeerplaats vindt u op www.woerden.nl 
 
Meer informatie 
 
Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met WoerdenWijzer, 
telefoonnummer 0348- 428 600. Wij zijn bereikbaar op maandag tot en met 
donderdag van 8.30 uur tot 17.00 uur en op vrijdag van 8.30 uur tot 12.30 uur. 
  

http://www.woerden.nl/

