Aanvraag

Gehandicaptenparkeerkaart (GPK)
Wat is belangrijk om te weten voor deze aanvraag?
Als u gehandicapt bent en zelf rijdt, kunt u in aanmerking komen
voor een bestuurderskaart. Deze kaart is persoonsgebonden. Alleen
u kunt er gebruik van maken. De kaart is alleen voor inwoners van
gemeente Haarlem.
U moet aan de volgende voorwaarden voldoen:
• U wilt meewerken aan een onderzoek van de medisch adviseur.*
• U bestuurt zelf het voertuig.
• U kunt geen 100 meter achter elkaar lopen.
Rijdt u niet zelf? Dan kunt u een passagierskaart aanvragen.
Ook dan zijn er voorwaarden:
• U wilt meewerken aan een onderzoek van de medisch adviseur.*
• U bent van deur tot deur afhankelijk van de hulp van de
bestuurder.
• U kunt geen 100 meter achter elkaar lopen.
* Voor een nieuwe kaart is altijd een medisch onderzoek
noodzakelijk. Bij verlenging van de kaart is het niet altijd nodig.
• Er zijn kosten verbonden aan een GPK. Deze kosten moet u ook
betalen als uw aanvraag voor een GPK wordt afgewezen.
• Heeft u een laag inkomen? Dan kunt u in aanmerking komen
voor de kwijtschelding van deze kosten. Meer informatie over
kwijtschelding krijgt u bij het besluit over de GPK aanvraag.
Meer informatie, kosten en de voorwaarden staan op www.haarlem.nl
1 Persoonlijke gegevens
Voorletters
Achternaam
Geboortedatum
Telefoonnummer
E-mail

Haarlem/0220

1

Adres
Postcode en woonplaats
Burgerservicenummer
Naam contactpersoon
Telefoonnummer contactpersoon
2 Soort kaart
Bent u gehandicapt en bestuurt u de auto zelf? Dan kunt u een bestuurderskaart aanvragen. Als u door uw
handicap afhankelijk bent van anderen voor uw vervoer, dan kunt u een passagierskaart aanvragen.
De gecombineerde kaart is geschikt als u zowel bestuurder als passagier bent.
Wat voor type kaart vraagt u aan?		 n Bestuurderskaart
			
n Passagierskaart
			
n Gecombineerde kaart (bestuurder en passagier)
Heeft u eerder een kaart gehad? 		 n Nee

n Ja , vul ook de onderstaande vragen in.

Wilt u een kaart verlengen of iets wijzigen?
Op uw kaart staat, naast de afbeelding van de rolstoel, welk type u heeft. Bestuurderskaart (B), passagierskaart
(P) of een combinatie (PB) van bestuurder en passagier. Daar vindt u ook de datum tot wanneer uw GPK geldig is.
Type kaart		 n Bestuurder
				

Geldig tot		

Kaartnummer

			
n Passagier
				

Geldig tot		

Kaartnummer

			
n Gecombineerde kaart (bestuurder en passagier)
				
Bij welke gemeente heeft u deze
kaart aangevraagd?

Geldig tot		

Kaartnummer

3 Medische gegevens
Voor deze aanvraag kunnen wij advies en/of informatie vragen aan uw arts of specialist. Ook kan een
medische keuring nodig zijn.
Naam huisarts
Telefoonnummer huisarts
Naam arts/specialist
Ziekenhuis en afdeling
Telefoonnummer afdeling
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4 Ondertekening
Om uw aanvraag te beoordelen moeten organisaties en zorgverleners uw gegevens aan elkaar doorgeven.
Ook nadat een GPK is toegewezen, moeten gegevens uitgewisseld worden.
n 	Ik verklaar dat ik alle gegevens juist, volledig en naar waarheid heb
ingevuld.
n 	Ik geef toestemming om de noodzakelijke gegevens voor mijn
aanvraag en uitvoering uit te wisselen.
Deze toestemming geef ik aan de gemeente, instellingen of
personen die zorg verlenen aan mij en aan mijn huisarts/specialist.
n 	Ik weet dat zodra mijn aanvraag in behandeling is, ik altijd kosten
(leges) moet betalen, en dan maakt het niet uit of ik de kaart wel
krijg, of dat mijn aanvraag wordt afgewezen. Zie voor de hoogte van
deze leges www.haarlem.nl, of bel 023-511 4368.
Naam
Plaats
Datum
Handtekening
U moet deze ingevulde aanvraag eerst opslaan op uw computer.
Daarna kunt u deze aanvraag met bijlagen versturen per beveiligde mail.
BEWAAR

PRINT

Mail het ingevulde en ondertekende formulier samen met de
gevraagde documenten naar gpkadministratie@haarlem.nl
Of stuur het per post naar:
Gemeente Haarlem
Maatschappelijke ondersteuning, team Registratie & Beheer
Antwoordnummer 918
2000 VB Haarlem
Heeft u vragen over de GPK?
Bel naar team Registratie & Beheer telefoonnummer 023 511 4368, op
werkdagen tussen 8.30 en 16.30 uur. Of stuur een e-mail naar
gpkadministratie@haarlem.nl
Privacy
Het bewaren van persoonsgegevens is nodig om de gemeentelijke taken
goed uit te voeren of om aan wettelijke verplichtingen te voldoen. De
gemeente Haarlem bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is.
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U krijgt van ons een ontvangstbevestiging per e-mail of per post. Deze
bevestiging versturen wij binnen vijf dagen na ontvangst. Gaat het
om een verlenging van de GPK? Als geen medisch onderzoek nodig is,
ontvangt u direct het besluit. U krijgt dan geen ontvangstbevestiging
van deze aanvraag.
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