
 Gebiedsteam Ooststellingwerf 
Postbus 38 
8430 AA  OOSTERWOLDE 
 
 
 

AANVRAAGFORMULIER GEHANDICAPTENPARKEERKAART (GPK) 
 
 

Aanvrager 
 

Naam (eigen naam) + voorletter(s) …………………………………………………. 

Adres     …………………………………………………. 

Postcode + woonplaats  …………………………………………………. 

Telefoonnummer(s)    …………………………………………………. 

Geboortedatum   …………………………………………………. 

Burgerservicenummer  …………………………………………………. 

Geslacht    □ vrouw  □ man 

Contactpersoon (eventueel)  …………………………………………………. 

 

verzoekt om verstrekking van een GPK overeenkomstig het bepaalde in artikel 49, lid 1 van 
het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer en artikel 1, lid 1 van de 
Regeling gehandicaptenparkeerkaart. 
 
 

Gegevens huisarts en/of specialist 
 

Naam huisarts   …………………………………………………. 

Woonplaats    …………………………………………………. 

Telefoonnummer   …………………………………………………. 

Naam specialist   …………………………………………………. 

Ziekenhuis    …………………………………………………. 

Telefoonnummer   …………………………………………………. 

 

Overige gegevens 
 

Werd aan u eerder een GPK verstrekt?   □ ja  □ nee  

Zo ja, wanneer verliest de kaart zijn geldigheid (datum)?  ……………………….. 

En wat is het nummer van de kaart?    ……………………….. 

 

VERGEET A.U.B. NIET DE ACHTERKANT VAN DIT FORMULIER IN TE VULLEN!!! 



Gevraagde (nieuwe) kaart:  

Leest u a.u.b. goed de omschrijvingen door! Dit voorkomt evt. latere teleurstellingen bij de 

keuring! Aan de Passagierskaart  en de Combinatiekaart zijn nl. strenge eisen verbonden! 

□ Bestuurder Bent u de bestuurder van een auto, in het bezit van een geldig rijbewijs en  

kunt u (met of zonder hulpmiddel) niet in één keer een afstand van 100 meter 
lopen? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor de Bestuurderskaart.  

 

□ Passagier  Bent u passagier en heeft u altijd hulp nodig van de bestuurder voor  

het verplaatsen van voordeur tot autodeur, kunt u niet zelfstandig 
wachten totdat de bestuurder de auto heeft weggezet en kunt u minder 
dan 100 meter zelfstandig lopen? Dan komt u mogelijk in aanmerking 
voor de Passagierskaart.  

 

□ B + P (combinatiekaart) U kunt een gecombineerde Bestuurderskaart en Passagierskaart 

aanvragen als u blijvend van een rolstoel gebruik maakt en/of u een 
andere aantoonbare ernstige lichamelijke beperking heeft, waardoor u 
een loopbeperking ervaart. Dan kom u mogelijk in aanmerking voor de 
combinatie Bestuurderskaart en Passagierskaart.  
De combinatiekaart wordt alleen bij hoge uitzondering afgegeven.  

 

De maximale loopafstand bedraagt ongeveer ……….. meter aaneengesloten. 

Bent u permanent aan een rolstoel gebonden?  □ ja  □ nee  
 

Aard van uw handicap: 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

Ondertekening formulier1 

Aanvrager/gemachtigde/vertegenwoordiger:   Plaats en datum: 

 

…………………………………………………    ……………………………… 

 De GPK moet worden voorzien van een foto, stuur daarom altijd een recente pasfoto mee! 

 Voor de aanvraag van een GPK Bestuurder of een Combinatiekaart B +P dient u ook 

een kopie van uw geldige rijbewijs mee te sturen.  

 

Onderzoek 

Om vast te kunnen stellen of u in aanmerking komt voor een GPK is een medisch onderzoek nodig door een 
onafhankelijk arts. U krijgt een oproep om op het spreekuur te komen bij de medisch adviseur. Indien u reeds  
eerder een GPK heeft gehad, kan uw nieuwe kaart mogelijk op basis van het bestaande dossier worden afgegeven. 
 

Uitslag 

U ontvangt een brief met de uitslag, ook als u niet in aanmerking komt voor de GPK. Bij een toewijzing wordt de kaart 
aangetekend naar uw huisadres gestuurd. 
 

Geldigheid 

De GPK is minimaal 6 maanden en maximaal 5 jaar geldig. U kunt zich 3 maanden voor de einddatum die op de kaart 
staat melden voor een nieuwe aanvraag.  
 

1
Door ondertekening van dit formulier: 

 Verklaart u bovenstaande gegevens naar waarheid te hebben ingevuld; 

 Geeft u toestemming voor het inwinnen van informatie bij uw huisarts/specialist door derden  
en/of bij uw vorige woongemeente door gebiedsteammedewerker; 

 Geeft u toestemming voor het verstrekken van informatie aan bijvoorbeeld een adviesinstantie; 

 Geeft u aan akkoord te gaan met opschorting van beslistermijn wanneer het advies van de extern medisch adviseur 
niet tijdig wordt ontvangen; 

 Verklaart u bekend te zijn met het feit dat de verstrekte gegevens worden opgenomen in een persoonsregistratie. 


