Aanvraagformulier voor het verkrijgen van een
gehandicaptenparkeerkaart.

Lees vóór het invullen de bijgevoegde informatie.
Dit formulier volledig ingevuld en ondertekend, met eventueel noodzakelijke bijlage sturen aan:
College van burgemeester en wethouders van Maassluis
Postbus 55
3140 AB MAASSLUIS
Let wel, de door u verstrekte of nog te verstrekken persoonsgegevens zullen of kunnen worden
opgenomen in een (geautomatiseerd) gegevensbestand ten behoeve van de beoordeling van uw
aanvraag op basis waarvan uw gegevens worden gevraagd en/of verstrekt.
Naam:

Voorletters:

Woonadres:

Huisnummer:

Postcode:

Plaats:

Geboortedatum:
Telefoonnummer:
E-mail:

1. Heeft u in het verleden al een gehandicaptenparkeerkaart ontvangen?
0 ja;
0 nee. Ga verder vanaf vraag 8.
2. Is de gehandicaptenparkeerkaart verstrekt door de gemeente Maassluis?
0 ja;
0 nee, namelijk door………………………………………………………………………………………………………………..
3. Bent u uw gehandicaptenparkeerkaart kwijt/verloren of is deze gestolen?
0 ja.
0 nee. Ga verder vanaf vraag 5.
4. Wat waren de omstandigheden waaronder de kaart kwijt/verloren is geraakt of is gestolen?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Ga verder vanaf vraag 7.
5. Wat is uw nummer van uw huidige gehandicaptenparkeerkaart?
………………………………………………….

6. Welk type gehandicaptenparkeerkaart heeft u in het bezit?
0 bestuurderskaart (B);
0 passagierskaart (P);
0 bestuurderskaart en passagierskaart (B+P);
0 instellingskaart (I).
7. Wenst u een verlenging van uw huidige type kaart?
0 ja. Ga verder vanaf vraag 9;
0 nee.
8. Voor welk type gehandicaptenparkeerkaart wenst u in aanmerking te komen?
0 bestuurderskaart (B);
0 passagierskaart (P);
0 bestuurderskaart en passagierskaart (B+P);
0 instellingskaart (I).
9. Heeft u een andere beperking dan een loopbeperking dat een gehandicaptenparkeerkaart
rechtvaardigt?
0 ja;
0 nee. Ga verder vanaf vraag 11.
10. Wat betreft de andere beperking?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
11. Bent u reeds eerder medisch onderzocht bij ROGplus?
0 ja;
0 nee. Ga door naar ondertekening.
12. Geeft u toestemming aan de Argonaut om indien noodzakelijk gegevens bij het ROGplus
in te zien, voor het vervaardigen van een medisch advies voor het verkrijgen van een
gehandicaptenparkeerkaart?
0 ja;
0 nee.
Ondergetekende verklaart dit formulier naar waarheid te hebben ingevuld en eventuele bijlage
(pasfoto) toegevoegd.
Datum:
Handtekening:

In te vullen door de gemeente Maassluis.
(Duplicaat) afgegeven op:
Naam:
Voornaam:
Vervaldatum:
Kaarttype:
Nummer:
Opmerkingen:
Kaart ingeleverd op:

Op basis van artikel 49 eerste lid van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer
(BABW) is het college van burgemeester en wethouders bevoegd om gehandicaptenparkeerkaarten
te verstrekken. De landelijke wetgeving is van toepassing op deze aanvraag/kaart. Enkele punten
hiervan staan hieronder uiteengezet.
De aanvraag.
1. De aanvraag moet worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders van
Maassluis.
2. De aanvrager dient bij persoonsgebonden kaart woonachtig te zijn op het opgegeven adres,
conform de Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens (GBA) of bij instellingskaart de
directeur te zijn van een Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) instelling.
3. De gehandicaptenparkeerkaart dient te worden aangevraagd door middel van inlevering van dit
aanvraagformulier. Bij een persoonsgebonden kaart dient tevens een pasfoto overlegd te
worden.
4. Bij ongenoegzaamheid van de ingediende bescheiden of onvolledige invulling van het
aanvraagformulier wordt de aanvrager daarvan in kennis gesteld.
5. De aanvraag zal niet in behandeling worden genomen tot het moment dat alle bescheiden zijn
overlegd en/of het aanvraagformulier volledig is ingevuld en ondertekend.
6. Binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag wordt een beslissing genomen. De aanvrager
wordt van het besluit in kennis gesteld. In geval van een afwijzing wordt de aanvrager daarvan
schriftelijk in kennis gesteld.
7. Voor het aanvragen van de gehandicaptenparkeerkaart is leges verschuldigd op grond van de
Legesverordening van de gemeente Maassluis.
De gehandicaptenparkeerkaart.
1. De gehandicaptenparkeerkaart is geldig voor de duur van maximaal 5 jaar. De periode is
afhankelijk van de mogelijkheid van herstel, waardoor een gehandicaptenparkeerkaart eerder
niet meer gerechtvaardigd zou kunnen zijn.
2. Voor een bestuurderskaart komt een bestuurder van een motorvoertuig op meer dan twee
wielen of brommobiel in aanmerking indien zij/hij ten gevolge van een aandoening of gebrek
een aantoonbare loopbeperking van langdurige aard (6 maanden of langer) heeft en in
redelijkheid met de gebruikelijke loophulpmiddelen (zoals rollator, stok en prothese) niet in
staat is zelfstandig een afstand van meer dan 100 meter aan een stuk te voet te overbruggen.
3. Voor een passagierskaart komt een passagier van een motorvoertuig op meer dan twee wielen
of brommobiel in aanmerking indien zij/hij aan de criteria van de bestuurderskaart voldoet en
voor het vervoer van deur tot deur continu afhankelijk is van hulp van iemand.
4. Indien de aanvrager permanent rolstoelgebonden is kan de aanvrager zowel voor een
bestuurders- als passagierskaart in aanmerking komen.
5. De regeling voorziet nog in een hardheidsclausule. Deze kan worden toegepast indien de
aanvrager ten gevolge van een aandoening of gebrek een aantoonbare beperking heeft, anders
dan een loopbeperking, die het hebben van een gehandicaptenparkeerkaart rechtvaardigt. Het
moet daarbij gaan om een ernstig en in de regel unieke situatie die, bijvoorbeeld op basis van
een medisch protocol van het regionale indicatieorgaan, door de keurende arts kan worden
beoordeeld.
6. Voor een instellingskaart kan een aanvrager in aanmerking komen als dit een instelling betreft
zoals bedoeld in artikel 8 van de AWBZ.
7. Argonaut geeft de gemeente Maassluis medisch advies over de aanvrager. Indien Argonaut te
weinig informatie heeft over de aanvrager zal Argonaut de aanvrager uitnodigen om langs te
komen, zodat een medisch onderzoek verricht kan worden.

8.

De gehandicaptenparkeerkaart wordt aan de aanvrager overhandigd na betaling van de
verschuldigde leges.
9. De kaart blijft eigendom van de gemeente Maassluis; nadruk is verboden. Indien de houder van
de gehandicaptenparkeerkaart is overleden dient degene die de gehandicaptenparkeerkaart
onder zich heeft deze zo spoedig mogelijk bij de gemeente Maassluis in te leveren. Indien de
gehandicaptenparkeerkaart niet meer geldig is dient deze tevens zo spoedig mogelijk te worden
geretourneerd naar de gemeente Maassluis.
10. Indien de gehandicapte/aanvrager de kaart wenst te verlengen dient hij dit uiterlijk acht weken
voor het verlopen van de kaart schriftelijk aan het college van burgemeester en wethouders
kenbaar te maken. Dit met inachtneming van het bepaalde onder ‘De aanvraag’.
11. Voor het verlenen of het verlengen van de gehandicaptenparkeerkaart is leges verschuldigd
op grond van de Legesverordening van de gemeente Maassluis.
12. Bij opzegging of intrekking van de gehandicaptenparkeerkaart wordt geen restitutie van
leges verleend.
Bezwaar/beroep.
Tegen het verlenen, weigeren, verlengen of intrekken van de gehandicaptenparkeerkaart kunnen
binnen zes weken na bekendmaking schriftelijk bezwaren worden ingediend bij het college van
burgemeester en wethouders van de gemeente Maassluis.

