Europese gehandicaptenparkeerkaart
gebruiksaanwijzing en voorschriften
De Europese gehandicaptenparkeerkaart wordt door alle gemeenten in Nederland verstrekt. De kaart is
persoonsgebonden en voorzien van uw naam en pasfoto.

KAARTSOORTEN
Bestuurderskaart (B): Gebruikt u voor het motorvoertuig dat u zelf bestuurt.
Passagierskaart (P): Gebruikt u voor het motorvoertuig waarin u als passagier meerijdt.
Combikaart (bestuurders/passagierskaart) (B/P): Gebruikt u voor het motorvoertuig dat u zelf bestuurt
of waarin u als passagier meerijdt.
Instellingskaart (I): Voor instellingen (als bedoeld in artikel 6 van de AWBZ). Gebruikt u voor het
motorvoertuig waarin u bewoner(s) van de instelling vervoert.

PARKEERREGELS
1. Bekijk de parkeerregels in andere landen van de Europese Unie in de folder die u hebt gekregen bij de
kaart. Deze staan ook op www.utrecht.nl/parkeerregelsgehandicapten. Daarop leest u ook de regels
voor andere Nederlandse gemeenten.
2. Uw gehandicaptenparkeerkaart moet altijd duidelijk zichtbaar, met de zijde waarop de vervaldatum
vermeldt staat, achter de voorruit worden geplaatst, zodat deze vanaf de buitenkant van het
motorvoertuig goed leesbaar is.
3. Op algemene gehandicaptenparkeerplaatsen mag u maximaal 3 uur parkeren. Is er een onderbord bij
de parkeerplaats? Dan geldt de parkeertijd die daarop staat. U moet altijd uw parkeerschijf gebruiken
4. U mag maximaal 3 uur parkeren op een plek waar een parkeerverbod is. U moet wel uw parkeerschijf
gebruiken. Let ook op dat u niet gevaarlijk staat geparkeerd en dat u het doorgaande verkeer niet
hindert.
5. Op een woonerf mag u maximaal 3 uur parkeren buiten de parkeervakken. U moet wel uw parkeerschijf
gebruiken. Let ook op dat u niet gevaarlijk staat geparkeerd en dat u het doorgaande verkeer niet
hindert.
6. Langs een onderbroken gele streep mag u maximaal 3 uur parkeren. U moet wel uw parkeerschijf
gebruiken. Let ook op dat u niet gevaarlijk staat geparkeerd en dat u het doorgaande verkeer niet
hindert.
7. In een blauwe zone mag u zonder parkeerschijf parkeren zolang u wilt.

VOORSCHRIFTEN
1. De gehandicaptenparkeerkaart is niet meer geldig:
a. na de vervaldatum die op de gehandicaptenparkeerkaart staat
b. als u een nieuwe gehandicaptenparkeerkaart of een duplicaat krijgt
c. door het onbevoegd aanbrengen van wijzigingen op de gehandicaptenparkeerkaart
d. door het overlijden van de houder van de gehandicaptenparkeerkaart
e. als de kaart is afgegeven op grond van onjuiste gegevens door de aanvrager
f. als deze ongeldig gemaakt is in de landelijke registratie database
2. U mag de gehandicaptenparkeerkaart alleen gebruiken voor het parkeren van een motorvoertuig waarin
u zelf zit. Of voor het vervoer van bewoners van de instelling die een kaart heeft.
3. Als uw gehandicaptenparkeerkaart niet meer geldig is moet u de kaart zo snel mogelijk in leveren bij de
afdeling Vergunningen.
4. U bent verplicht een adreswijziging schriftelijk te melden bij de Gemeente Utrecht, afdeling
Vergunningen, Postbus 8406, 3503 RK Utrecht. Dit kan ook via www.utrecht.nl/parkeervraag.
5. Aan aanwijzingen van politie en andere daartoe door B&W aangewezen ambtenaren moet u
onmiddellijk gevolg geven.
6. Op een daartoe strekkend verzoek van de onder punt 5 genoemde ambtenaren moet u de Europese
gehandicaptenparkeerkaart onmiddellijk aan hen overhandigen
7. Als de gehandicaptenparkeerkaart versleten is of niet meer 100% leesbaar, dan kan de afdeling
Vergunningen een duplicaat afgeven. U betaalt hiervoor legeskosten en u moet de oude kaart
inleveren.
8. Hebt u de kaart niet meer? Dan wordt uw oude kaart in de landelijke database ongeldig gemaakt. Maak
dan een afspraak (zie ‘Bezoek Stadskantoor’) en neem een recente pasfoto en legitimatiebewijs mee.
Nadat u legeskosten betaald hebt krijgt u een duplicaat van uw gehandicaptenparkeerkaart.

VOORKOM DIEFSTAL EN MISBRUIK
Met een Europese gehandicaptenparkeerkaart op veel plekken gratis geparkeerd worden . Daarom komt
diefstal en misbruik van gehandicaptenparkeerkaarten helaas veel voor. De gemeente controleert daarom
streng op het gebruik van de kaarten.
Alle gehandicaptenparkeerkaarten die in Nederland worden uitgegeven, staan geregistreerd in de
landelijke database van de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW). Hierin wordt ook bijgehouden welke
kaarten gestolen of vermist zijn en dus niet meer geldig zijn. De parkeercontroleur kan op straat direct
zien of een gehandicaptenkaart ongeldig is, ook als de einddatum op de kaart nog niet is verstreken.
Als u uw kaart kwijt bent en een duplicaat van uw gehandicaptenkaart aanvraagt, dan is uw oude kaart
niet meer geldig. Als u de oude ongeldige kaart weer terugvindt, moet u deze direct inlevere n bij de
afdeling Vergunningen.
Met de landelijke registratie van gehandicaptenparkeerkaarten proberen de gemeenten diefstal tegen te
gaan. Zelf kunt u ook een aantal dingen doen om de kans op diefstal van uw gehandicaptenkaart te
verkleinen:
1. Leg de kaart alleen in uw auto als dit echt nodig is.
2. Berg de kaart op als u niet op een gehandicaptenparkeerplaats parkeert.
3. Berg de kaart op als u in een parkeergarage niet op een gehandicaptenplaats parkeert.
4. Berg de kaart op als u op uw eigen gehandicaptenparkeerplaats met kentekenbord parkeert.
5. Koop een kaartkluis. Meer informatie vindt u op www.kaartkluis.nl.

FRAUDE
Niet alleen in geval van diefstal of vermissing wordt uw gehandicaptenkaart ongeldig gemaakt. Ook als
blijkt dat u uw kaart uitleent of laat gebruiken door iemand anders wordt de kaart ongeldig gemaakt.
Loop dus geen risico dat uw kaart voor een bepaalde tijd wordt ingetrokken!

BEZOEK STADSKANTOOR
Voor alle handelingen moet u (de kaarthouder) een afspraak maken en zich legitimeren (geldig rijbewijs,
paspoort of identiteitsbewijs). Maak een afspraak via www.utrecht.nl/afspraak of bel 14 030. Als u iemand
wilt machtigen, moet het volgende worden meegenomen:
• Schriftelijke machtiging van uzelf.
• Geldig legitimatiebewijs van uzelf (of kopie ervan).
• Geldig legitimatiebewijs van degene die u machtigt (of kopie ervan).
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