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Hoofdstuk 2  

Parkeren met een handicap: parkeerkaart en -plaats 
 
Europese parkeerkaart voor mensen met een handicap 
Als u slecht ter been bent, wilt u graag vlakbij uw huis, werk en allerlei voorzieningen kunnen 
parkeren. Een gehandicaptenparkeerkaart maakt dit mogelijk, al dan niet in combinatie met een 
gehandicaptenparkeerplaats. Voor meer informatie over deze voorzieningen kunt u contact 
opnemen met uw gemeente. 
 
Aanvragen Gehandicaptenparkeerkaart 
Op de website van de Rijksoverheid (www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/verkeersregels) of via 
Regelhulp.nl (www.regelhulp.nl - Ik heb hulp nodig - Vervoer en Bewegen - Auto)) vindt u alle 
informatie over de werkwijze om een gehandicaptenparkeerkaart te kunnen krijgen en aan welke 
voorwaarden u moet voldoen. De kosten van een gehandicaptenparkeerkaart verschillen nogal per 
gemeenten. 
De parkeerkaarten worden in een landelijk systeem parkeerkaarten opgenomen. 

 
Diefstal voorkomen 
Gehandicaptenparkeerkaarten worden nogal eens gestolen, zeker in grote steden. Er zijn speciale 
onbreekbare kaarthouders met een slot die diefstal voorkomen. Vraag ernaar bij de gemeente of 
bestel er een op www.kaartkluis.nl.  
 
Parkeerplaats op kenteken 
Hebt u een parkeerplaats nodig dicht bij de ingang van uw huis of uw werk, dan kunt u een 
gehandicaptenparkeerplaats op kenteken laten aanleggen. Daarvoor moet u in ieder geval een 
gehandicaptenparkeerkaart hebben. Als u voldoet aan de voorwaarden voor een bestuurderskaart, 
komt u meestal ook in aanmerking voor een parkeerplaats.  
 
Soorten gehandicaptenparkeerplaatsen op kenteken  
Gehandicaptenparkeerplaatsen op kenteken zijn gereserveerde parkeerplaatsen voor voertuigen 
die niet op de stoep kunnen parkeren, zoals een auto of een brommobiel.  Alleen uw eigen auto of 
gehandicaptenvoertuig mag hier staan. Onder het blauwe bord met het rolstoelsymbool zit daarom 
een onderbord met het kenteken van de auto erop. 
 
Kosten 
Veel gemeenten vragen een eigen bijdrage voor een gehandicaptenparkeerplaats. Soms vergoedt 
de gemeente deze kosten voor mensen met een minimuminkomen. Dit gaat via de Wmo. De 
kosten voor een parkeerplaats bij het werk worden soms vergoed door de werkgever of UWV. 
 
Meer informatie: 
www.ghpk.nl of www.gehandicaptenparkeerkaart.nl  
www.regelhulp.nl/ 
www.antwoordop.nl/wmo/ 
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