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Met dit formulier vraagt u een Gehandicaptenparkeerkaart (GPK) aan, zoals beschreven in artikel 49, eerste lid van het Besluit 
administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (1994). Lees voor het invullen eerst het Informatieblad Gehandicaptenparkeerkaart 
(GPK).  

 

A. Persoonsgegevens aanvrager 

Achternaam  : …………………………………………………..… Voornaam: ……........................................ 

Geslacht  : ☐ man ☐ vrouw 

BSN  : …………………………………………………….  Geboortedatum: …………………………… 

Straat + nummer : …………………………………………………… …………………............................................ 

Postcode  : …………………………… Woonplaats: ………………………………………………………… 

Telefoonnummer : ……………………………………………Mobiel nummer: ………........................................... 

E-mailadres  : …………………………………………………… …………………............................................ 

 

B. Gegevens contactpersoon 

Vraagt u een GPK aan voor iemand anders, bijvoorbeeld uw vader, moeder of kennis, noteer dan hier uw eigen contactgegevens. Wij nemen 
voor de afhandeling contact met u op en niet met de aanvrager.  
 

Achternaam  : …………………………………………………..… Voorletters: ……........................................ 

Telefoonnummer : ……………………………………………Mobiel nummer: ………........................................... 

E-mailadres  : …………………………………………………… …………………............................................ 

 

B. De aanvraag 

 

1. Heeft u op dit moment een GPK? 

☐ ja (vul de gegevens hieronder in)  ☐ nee (ga door naar vraag 2) 

Van welke organisatie kreeg u deze GPK?  :  …………………………………………………………………… 

Nummer GPK  : ……………………………….. Geldig tot en met: …..…………………………………………. 

Type GPK  : ☐ bestuurder ☐ passagier  ☐ combinatie bestuurder/passagier 

 

2. Waarom heeft u een GPK nodig?  

Omschrijf uw beperking en/of handicap. 
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3. Welk type GPK vraagt u aan? 

 

☐ bestuurder *   ☐ passagier **   ☐ combinatie bestuurder/passagier *** 

 
 
Voorwaarden type ‘bestuurder’  
U kunt zelf rijden (auto of brommobiel), maar u heeft een loopbeperking en kunt niet meer dan 100 meter (met 
hulpmiddelen) lopen. 
 
Voorwaarden type ‘passagier’  
U kunt niet zelf rijden (auto of brommobiel), heeft een loopbeperking en kunt niet meer dan 100 meter (met 
hulpmiddelen) lopen. Er moet altijd iemand met u mee in de auto of brommobiel. 
 
Hardheidsclausule 
Voldoet u niet aan de voorwaarden voor de types bestuurder of passagier? En vindt u dat u toch een GPK nodig 
heeft? Dan kunt u een beroep doen op de hardheidsclausule. Bijvoorbeeld als u andere aandoeningen of erge 
beperkingen heeft, anders dan een loopbeperking. Deze unieke gevallen worden door de keuringsarts beoordeeld. 
 
 
 

Ondertekening 
Als u dit Aanvraagformulier GPK ondertekent, verklaart u dat: 

 u de juiste gegevens heeft ingevuld; 

 u geen belangrijke informatie voor de aanvraag heeft verzwegen; 

 u weet dat u, als u onjuiste informatie heeft verstrekt, strafrechtelijk vervolgd kan worden; 

 u akkoord gaat met het opnemen van uw gegevens in onze persoonsregistratie. 
 
 
Datum  : …………………………………………………… …………………............................................ 

Plaats  : …………………………………………………… …………………............................................ 

 
Handtekening van de aanvrager  
 
 
 
 
 
………………………………........... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


