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Aanvraagformulier gehandicaptenparkeerkaart 

(GPK)  
 

 
 

Aanvrager 
Naam en voornamen (voluit) :______________________________________________________m/v 
 

Geboren op         :_________________te ______________________________________ 

Adres    :_________________________________________________________ 

Postcode en woonplaats :_________________________________________________________ 

Telefoonnummer (overdag) :_________________________________________________________ 

E-mail adres   :_________________________________________________________ 

Burger Service nummer :_________________________________________________________ 

Nummer identiteitsbewijs :_________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

Vraag 1: 

Is aan u eerder een gehandicaptenparkeerkaart verstrekt? Ja/nee 
a. Zo ja, door welke instantie is de kaart afgegeven? ________________________________________ 

   Zo nee, ga door naar vraag 2. 

b. Gaat het om een bestuurderskaart, passagierkaart of beide? 

_________________________________ 

c. Wat is het nummer van deze kaart *?  

_____________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________      

Vraag 2 

Wat is de aard van uw beperking en wat is/zijn de reden(en) 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? 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 
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Vraag 3 

Hieronder kunt u aankruisen voor welk type (bestuurderskaart, passagierskaart of beide) uw aanvraag 
is bedoeld: 

❑ Een GPK voor een bestuurder van een motorvoertuig op meer dan twee wielen of een 

brommobiel (bestuurderskaart). 
Hiervoor kunt u in aanmerking komen als u: 
a. ten gevolge van een aandoening of gebrek een aantoonbare loopbeperking hebt van 

langdurige aard (langer dan 6 maanden) en 
b. met de gebruikelijke loophulpmiddelen in redelijkheid niet in staat bent zelfstandig een 

afstand van meer dan 100 meter aan één stuk te voet te overbruggen. 
❑ Een GPK voor een passagier van een motorvoertuig op meer dan twee wielen of van een 

brommobiel (passagierskaart). 
Hiervoor kunt u in aanmerking komen als u naast de hierboven genoemde punten a. en b. óók: 

c. voor het vervoer van deur tot deur continu afhankelijk bent van de hulp van de bestuurder 
die u vervoert. 

___________________________________________________________________________________                                     

 

Kosten medisch advies 
Om uw aanvraag te beoordelen, wordt altijd medisch advies opgevraagd. Als in uw situatie al eerder 
medisch advies is opgevraagd, waaruit bleek dat herbeoordeling niet nodig was, dan kan hiervan 
worden afgeweken. De kosten van het medisch advies zijn € 122,- voor spreekuur en € 149,-voor een 
huisbezoek. Deze kosten dient u zelf te betalen. Wanneer u een laag inkomen heeft, kunt u hiervoor 

kwijtschelding krijgen. U dient dan het formulier ‘Kwijtschelding kosten gehandicapten-parkeerkaart c.q. 
–plaats’ in te vullen en meesturen.  
 

 

Hardheidsclausule (alleen invullen als bovenstaande niet voor u van toepassing is) 

Als u niet voldoet aan de genoemde criteria en toch voor een GPK in aanmerking wenst te komen, kunt 
u een beroep doen op de hardheidsclausule. U kunt hiervan gebruik maken wanneer u door een 
aandoening of gebrek aantoonbare ernstige beperkingen hebt, anders dan een loopbeperking. Het moet 

daarbij gaan om een ernstig en uniek geval, dat op basis van een medisch protocol, door de keurende 
arts wordt beoordeeld. 
U wilt in aanmerking te komen voor een: 

❑ bestuurderskaart 
❑ passagierskaart 
❑ beide 

U maakt om de volgende redenen gebruik van de hardheidsclausule: 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 
 

Meesturen met de aanvraag 
• een pasfoto 
• bij de aanvraag van een bestuurderskaart stuurt u een copy van een geldig rijbewijs (of 

bromfiets certificaat bij een brommobiel ) mee.  
• Copy van uw identiteitsbewijs 
 

 

Toestemming 
U  heeft geen bezwaar tegen: 
 

• de overdracht van uw persoonlijke gegevens tussen de gemeente en de adviserende instantie; 
• het opvragen van gegevens als u bij een andere gemeente een gehandicaptenparkeerkaart 

heeft toegekend gekregen en verhuisd bent naar de gemeente Wageningen; 
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Hierbij verklaart u het formulier volledig en naar waarheid te hebben ingevuld.  
 
Datum                ____________________________________________________________________ 

Handtekening      ____________________________________________________________________ 
 

 

Heeft u vragen?  
Bel van maandag tot en met donderdag tussen 9.00-16.00 uur met het Startpunt telefoon (0317)-
410160. Of loop binnen van maandag tot met donderdag van 9.00-17.00 uur. Vrijdag is het Startpunt 
telefonisch bereikbaar en geopend van 9.00-13.00 uur.  
 
Adres 

Startpunt, Rooseveltweg 408a (in ’t Palet). 

 
Formulier inleveren 
 
Balie Publiekszaken 
Markt 22  
tel.(0317)- 492911 
 

Startpunt  
Rooseveltweg 408 A 
tel. (0317)-410160 
Wageningen 
 

Formulier opsturen 

Gemeente Wageningen  
Postbus 1  
6700 AA Wageningen 

 
 


