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Gehandicaptenparkeerkaart 
 
Met een gehandicaptenparkeerkaart kunt u dicht bij uw bestemming parkeren. 

 

 

Europese gehandicaptenparkeerkaart 

 

Om een gehandicaptenparkeerkaart te krijgen moet u voor langere tijd een probleem hebben 

met lopen (langer dan een half jaar). Er zijn 3 soorten gehandicaptenparkeerkaarten:  

 

1. Gehandicaptenparkeerkaart voor bestuurders  

Bestuurt u zelf een auto of brommobiel en is de loopafstand die u aan één stuk, 

eventueel met loophulpmiddel, kunt overbruggen minder dan 100 meter? Dan 

kunt u in aanmerking komen voor een gehandicaptenparkeerkaart voor 

bestuurders.  

 

2. Gehandicaptenparkeerkaart voor passagiers  

Als u zelf geen auto rijdt, kunt u in aanmerking komen voor een 

gehandicaptenparkeerkaart voor passagiers. Voorwaarden:  

• U bent permanent rolstoelgebonden. U bent niet in staat om, met 

ondersteuning van een begeleider of een loophulpmiddel, enkele passen 

te lopen.  

of  

• De loopafstand die u aan één stuk kunt overbruggen, eventueel met 

loophulpmiddel, is minder dan 100 meter en u bent voor uw vervoer van 

deur tot deur continu afhankelijk van de hulp van de bestuurder. U heeft 

dus voortdurend hulp nodig bij het lopen en u kunt niet alleen wachten als 

de bestuurder de auto elders parkeert.  

 

Voorbeelden:  

• U kunt met uw rollator circa 50 meter lopen en u heeft geen hulp nodig bij 

het lopen. U kunt (eventueel zittend op een rollator of een bankje) blijven 

wachten tot de bestuurder de auto elders heeft geparkeerd. U komt niet in 

aanmerking voor een passagierskaart.  

• Uw zoon kan minder dan 100 meter lopen. Door een verstandelijke 

beperking is het bovendien onveilig om hem alleen te laten wachten terwijl 

u de auto parkeert. Uw zoon komt wel in aanmerking voor een 

passagierskaart. 

• Omdat u maar 10 meter kunt lopen, maakt u buitenshuis gebruik van een 

rolstoel. De rolstoel is opvouwbaar en wordt meegenomen in de auto. U 

komt niet in aanmerking voor een passagierskaart, omdat u niet 

permanent rolstoelgebonden bent.  

 

3. Gehandicaptenparkeerkaart voor bestuurders en passagiers  

Bent u permanent rolstoelgebonden en bestuurt u zelf een auto of brommobiel, 

dan komt u voor zowel een bestuurderskaart als een passagierskaart in 

aanmerking. 

 

Een Europese gehandicaptenparkeerkaart is maximaal 5 jaar geldig en geldt voor Nederland 

en de landen van de Europese Unie. 
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Tijdelijke gehandicaptenparkeerkaart  

Let op: het is mogelijk dat u een gehandicaptenparkeerkaart voor een bepaalde tijd krijgt. Dit 

is meestal het geval als u een tijdelijke loopbeperking heeft waarbij herstel mogelijk is. 

 

U heeft bijvoorbeeld een operatie gehad aan uw been waardoor u minder dan 100 meter 

kunt lopen. De verwachting is dat het herstel een jaar gaat duren. U krijgt de 

gehandicaptenparkeerkaart dan niet voor 5 jaar, maar voor 1 jaar. De kosten voor een 

tijdelijke gehandicaptenparkeerkaart zijn gelijk aan de kosten voor de kaart die voor 5 jaar 

wordt afgegeven. 

 

 

Regionale gehandicaptenparkeerkaart voor bestuurders 

 

U komt alleen in aanmerking voor een regionale kaart als u deze al heeft en nog steeds aan 

de voorwaarden voldoet. De regionale gehandicaptenparkeerkaart is maximaal twee jaar 

geldig, is kentekengebonden en u kunt er alleen mee parkeren binnen de regio Haaglanden. 

 

 

Aanvragen 

 

Een gehandicaptenparkeerkaart vraagt u aan in de gemeente waar u woont. Is dit in Delft? 

Dan kunt u de kaart aanvragen via https://vergunningen.parkerendelft.com/. Log in met uw 

DigiD en klik op “Parkeerproducten online bestellen en wijzigen”. Betalen kan via iDEAL of 

creditcard. Na uw aanvraag start de gemeente een onderzoek naar uw beperkingen. Het 

onderzoek wordt gedaan door een WMO-consulent. Eventueel vraagt de gemeente om 

aanvullend onderzoek door een onafhankelijk medisch adviseur. 

 

 

Tarieven 2021 

 

• Gehandicaptenparkeerkaart waarbij medisch onderzoek noodzakelijk is:  € 235,38  

• Gehandicaptenparkeerkaart waarbij dossieronderzoek noodzakelijk is:  € 172,43  

• Gehandicaptenparkeerkaart waarbij geen onderzoek nodig is:   € 65,39  

• Vervangen gehandicaptenparkeerkaart:      € 12,97 

• Vervangende regionale parkeerkaart wijzigen bij kenteken:   € 12,97 

 

 

Gehandicaptenparkeerkaart loopt af 

 

Ongeveer 2 maanden voordat uw kaart verloopt, ontvangt u bericht dat u een nieuwe kaart 

kan aanvragen. Om vast te stellen of u voor een nieuwe kaart in aanmerking komt, wordt een 

nieuw onderzoek gedaan. Voor het in behandeling nemen van de aanvraag betaalt u  

€ 235,38 (tarief 2021). Is in een vorig advies aangegeven dat een medisch onderzoek voor 

verlenging van de kaart niet meer nodig is? Dan betaalt u € 65,39 (tarief 2021). In dat geval 

vraagt u een nieuwe kaart aan met de knop “Verlengen” die u achter het product vindt als u 

bent ingelogd bij uw parkeerproducten. 

 

 

 

 

 
  

https://vergunningen.parkerendelft.com/
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Parkeren in Delft 

 

Met een zichtbare gehandicaptenparkeerkaart en een blauwe parkeerschijf in uw voertuig 

kunt u in Delft maximaal 3 uur gratis parkeren op de volgende parkeerplaatsen, mits u het 

overige verkeer niet hindert of in gevaar brengt. 

• Op algemene parkeerplaatsen voor gehandicapten met een onderbord waarop een 

maximale tijdsduur van drie uur staat vermeld. 

Is er geen onderbord met maximale tijdsduur? Dan mag u voor onbepaalde tijd 

parkeren. U moet dan wel uw gehandicaptenparkeerkaart zichtbaar achter de voorruit 

plaatsen. Een blauwe parkeerschijf heeft u dan niet nodig. 

• Op plaatsen met een parkeerverbod. Op deze plaatsen mag u het overige verkeer 

niet hinderen of in gevaar brengen. 

• Buiten de parkeervakken op een woonerf. Op deze plaatsen mag u het overige 

verkeer niet hinderen of in gevaar brengen. 

 

Een aantal algemene gehandicaptenparkeerplaatsen kent een tijdvenster (bijvoorbeeld 09:00 

– 18:00 uur). Dit tijdvenster is aangegeven op een onderbord. Binnen de uren van dit 

tijdvenster mag hier alleen worden geparkeerd met een gehandicaptenparkeerkaart. Buiten 

dit tijdvenster mag u uw auto laten staan, maar kunnen deze parkeerplaatsen ook worden 

gebruikt door mensen die geen gehandicaptenparkeerkaart hebben. 

 

 

Kenteken registreren 

 

Woont u in Delft en heeft u een gehandicaptenparkeerkaart via de Gemeente Delft? Dan 

mag u ook gratis parkeren op plaatsen voor vergunninghouders en op plaatsen bij de 

parkeerautomaat. U hoeft op deze plaatsen geen gehandicaptenparkeerkaart meer zichtbaar 

op uw dashboard te leggen. U moet wel eerst het kenteken van uw voertuig registreren, 

anders riskeert u een boete. ParkerenDelft heeft bij uitgifte van uw gehandicapte 

parkeerkaart uw kenteken al geregistreerd. De parkeercontroleur scant het kenteken en kan 

zo zien of u een geldige gehandicaptenparkeerkaart heeft. 

 

Meer informatie over het registreren van kentekens vindt u op 

https://parkerendelft.com/parkeerloket/kenteken-gehandicaptenparkeerkaart-registreren.  

 

 

Autoluwplus-gebied 

 

Het autoluwplus-gebied in de binnenstad is een voetgangersgebied. Toegang voor het laten 

in- en uitstappen van personen en laden of lossen met uw motorvoertuig is alleen toegestaan 

met een geldige dagontheffing. Deze is kosteloos en kunt u digitaal aanvragen op 

https://vergunningen.parkerendelft.com/. U mag niet parkeren in het autoluwplus gebied. 

Nabij het autoluwplus-gebied zijn algemene gehandicaptenplaatsen. 

 

 

Gebruik van de kaart 

 

U mag de gehandicaptenparkeerkaart alleen gebruiken als het parkeren rechtstreeks met 

uzelf verband houdt. Bij misbruik wordt de kaart ongeldig verklaard en ingenomen. Een kaart 

die verlopen is of die u niet meer gebruikt, moet u inleveren bij ParkerenDelft.  

 

 

 

https://parkerendelft.com/parkeerloket/kenteken-gehandicaptenparkeerkaart-registreren/
https://parkerendelft.com/parkeerloket/kenteken-gehandicaptenparkeerkaart-registreren
https://vergunningen.parkerendelft.com/
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Verlies of diefstal 

 

Bij verlies of diefstal van uw parkeerkaart hoeft u geen aangifte te doen bij de politie. U kunt 

bij ParkerenDelft een nieuwe kaart aanvragen. Hiervoor betaalt u €12,97 (tarief 2021). 

 

 

Gehandicaptenparkeerplaats op kenteken 

 

Heeft u een gehandicaptenparkeerkaart, dan kunt u ook een gehandicaptenparkeerplaats op 

kenteken aanvragen. Dit is een parkeerplaats zo dicht mogelijk bij uw woning, waar alleen u 

mag parkeren. Een aanvraagformulier voor een gehandicaptenparkeerplaats vindt u op 

https://parkerendelft.com/parkeerloket/gehandicaptenparkeerkaart-aanvragen.  

 

Parkeergarages 

De Phoenixgarage, Zuidpoortgarage , Marktgarage en Prinsenhofgarage beschikken over 

speciale plaatsen die extra breed zijn. Hier kunt u met u met een gehandicaptenparkeerkaart 

parkeren. U betaalt het tarief dat voor de parkeergarage geldt. 

 

Informatie 

Kijk voor meer informatie op 

https://parkerendelft.com/parkeerloket/#parkeren_voor_gehandicapten.  

https://parkerendelft.com/parkeerloket/gehandicaptenparkeerkaart-aanvragen
https://parkerendelft.com/parkeren/phoenixgarage/
https://parkerendelft.com/parkeren/zuidpoortgarage/
https://parkerendelft.com/parkeren/marktgarage/
https://parkerendelft.com/parkeren/prinsenhofgarage-2/
https://parkerendelft.com/parkeerloket/#parkeren_voor_gehandicapten

