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Aanvraag- en wijziging Europese gehandicaptenparkeerkaart 
 

1. Aanvrager 

Achternaam: _____________________________________________________________________________________ 

Voorna(a)m(en): _____________________________________________________________________________ m / v * 

Straatnaam en huisnummer: _____________________________________________________________________________________  

Postcode en woonplaats: _____________________________________________________________________________________ 

Telefoonnummer: _____________________________________________________________________________________ 

E-mailadres: _____________________________________________________________________________________ 

Geboortedatum: _____________________________________________________________________________________ 

Burgerservicenummer: _____________________________________________________________________________________ 

 

2. Huidige situatie (kruis aan wat van toepassing is) 

Heeft u al een Europese gehandicaptenparkeerkaart? 

  Nee, ga verder naar vraag 3  

 

 Ja, dit betreft een:    Bestuurderskaart 

   Passagierskaart 

   Beide 

LET OP: is uw huidige kaart afgegeven voor minder dan 5 jaar? Dan is een herkeuring verplicht en moet u deze keuringskosten 
ook betalen. 

 

De kaart is afgegeven door: gemeente __________________________________________________________________________ 

Kaartnummer: _____________________________________________________________________________________ 

Vervaldatum kaart: _____________________________________________________________________________________ 

  

3. Reden Aanvraag 

Wat is de reden dat u de gehandicaptenparkeerkaart nodig heeft? 
 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

Dit formulier graag volledig invullen en samen met 1 
recente pasfoto meenemen naar een servicepunt. Maak 

hiervoor een afspraak.  

Let op: op de servicepunten kunt u alleen pinnen. 
 
Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen via 
14 0186 of info@gemeentehw.nl 
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4. Aanvraag (meerdere antwoorden mogelijk) 

Wat wilt u aanvragen, verlengen of wijzigen?  

  Een gehandicaptenparkeerkaart voor een bestuurder van een motorvoertuig op meer dan 

twee wielen of van een brommobiel. 

 

Hiervoor kunt u in aanmerking komen als u door een loopbeperking van langdurige aard 

(minimaal 6 maanden) niet in staat bent om zelfstandig een afstand van meer dan 100 meter 

te overbruggen?  

 

  Een gehandicaptenparkeerkaart voor een passagier van een motorvoertuig op meer dan 

twee wielen of van een brommobiel.  

 

Hiervoor kunt u in aanmerking komen als u door een loopbeperking van langdurige aard 

(minimaal 6 maanden) niet in staat bent om zelfstandig een afstand van meer dan 100 meter 

te overbruggen? Daarnaast bent u voor het vervoer van deur tot deur continu afhankelijk van 

de hulp van de bestuurder.  

 

5. Meesturen  

Europese gehandicaptenparkeerkaart:  

 • Kopie van geldig rijbewijs (bestuurder) of geldig legitimatiebewijs (passagier) 

• 1 recente, goed gelijkende pasfoto. 

 

6. Kosten 

Aanvraag en verlenging Europese gehandicaptenparkeerkaart, waarbij een medische keuring is vereist  € 113,45   

Verlenging Europese gehandicaptenparkeerkaart, waarbij geen medische keuring is vereist                   € 41,25  

Let op: U krijgt bovengenoemde kosten niet terug, ook niet als de aanvraag wordt afgewezen. 

  

 

7. Ondertekening 

Ondergetekende verklaart bovenstaande vragen naar waarheid te hebben ingevuld en bekend te zijn met het feit 

dat verstrekte gegevens worden opgenomen in een persoonsregistratie.   

Plaats: _______________________________________________________________________________________ 

Datum aanvraag: ______________________________________________________________________________________ 

 

 

Handtekening: 

 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 
 
Wanneer het voor de behandeling van de melding noodzakelijk is, kan aan u (buiten bovenstaande) om aanvullende gegevens 
gevraagd worden. 
 
Om u goed van dienst te zijn en om ons werk zo efficiënt en effectief mogelijk uit te voeren, verwerkt de gemeente Hoeksche 

Waard uw persoonsgegevens. Informatie over het verwerken van persoonsgegevens kunt u vinden in de privacyverklaring op de 

website: www.gemeentehw.nl. 

 

http://www.gemeentehw.nl/

