Parkeervoorzieningen
voor mensen met een handicap in Den Haag

Als u door een handicap of aandoening slecht ter been bent,
parkeert u natuurlijk het liefst zo dicht mogelijk bij uw woning
of werk. Voor mensen met een handicap zijn er daarom
bijzondere parkeervoorzieningen in Den Haag. In deze folder
leest u welke voorzieningen dat zijn, wanneer u hiervoor in
aanmerking komt en hoe u deze kunt aanvragen.

Meer informatie

Hieronder leest u aan welke criteria

Heeft u vragen na het lezen van deze folder?

u moet voldoen om hiervoor in aanmerking

Kijk dan op www.denhaag.nl/parkeren.

te komen.

Of bel met de verantwoordelijke afdeling.
U vindt de telefoonnummers op pagina 13.

Europese gehandicaptenparkeerkaart
De Europese gehandicaptenparkeerkaart is

Welke voorzieningen?

geldig in alle lidstaten van de Europese

Er zijn twee soorten parkeervoorzieningen

Unie en is er voor bestuurders en

voor mensen met een handicap:

passagiers. De kaart is maximaal vijf jaar

•	een gehandicaptenparkeerkaart en

geldig.

•	een individuele gehandicapten
parkeerplaats bij uw woning en/of werk.
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Na afloop van de geldigheidsduur moet

Bewonersvergunning Gehandicapten

opnieuw worden beoordeeld of u nog in

Hagenaars met een Europese gehandicapten

aanmerking komt voor een gehandicapten-

parkeerkaart voor bestuurders kunnen een

parkeerkaart.

Bewonersvergunning Gehandicapten (BVG)

Voor gehandicaptenparkeerkaarten geldt

aanvragen. Vanaf 1 december 2012 hoeven

het volgende:

houders van de BVG niet te betalen bij een

• U kunt uw auto gratis parkeren op een

parkeerautomaat. Zonder BVG moet u met

algemene gehandicaptenparkeerplaats

ingang van 1 december 2012 betalen op de

in Den Haag.

betaald parkeerplaatsen. Met het aanvraag

• Op sommige plaatsen geldt een parkeer

formulier achterin deze folder kunt u

verbod. Met een gehandicaptenparkeer

tegelijk een BVG aanvragen.

kaart mag u daar toch parkeren. Ook dat is

Als uit de medische beoordeling blijkt dat u

gratis, maar u mag uw auto er niet langer

in aanmerking komt voor een Europese

dan drie uur laten staan.

gehandicaptenparkeerkaart voor

Op deze plaatsen bent u dan wel verplicht

bestuurders, dan worden de kosten van

een parkeerschijf duidelijk zichtbaar naast

de BVG geïnd van uw bankrekening en

uw gehandicaptenparkeerkaart te leggen.

ontvangt u binnen zeven dagen de BVG.

Let op
Alleen op plaatsen met een Parkeerverbod,
waar bord ‘E1’ staat, mag u parkeren met
een gehandicaptenparkeerkaart. U mag
niet parkeren op plaatsen waar een tijdelijk
verbod tot stilstaan geldt.

Bord E1

Op welke parkeerplaats is uw parkeervergunning of parkeerkaart geldig in Den Haag?
Soort parkeerplaats

Soort parkeervergunning of parkeerkaart

Betaalde parkeerplaatsen op straat

Bewonersvergunning Gehandicapten

Gereserveerde parkeerplaats bij uw woning of werk

Bewonersvergunning Gehandicapten

Algemene gehandicaptenparkeerplaatsen

Gehandicaptenparkeerkaart
(Europese gehandicaptenkaart)
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De BVG is alleen geldig in Den Haag.

Heeft u een loopbeperking van langdurige

Alleen houders van de gehandicapten

aard en kunt u minder dan 100 meter

parkeerkaart voor bestuurders kunnen een

aaneengesloten zelfstandig overbruggen of

BVG aanvragen. Een BVG is op naam en

bent u permanent rolstoelgebonden, dan

kenteken, en is niet overdraagbaar.

komt u in aanmerking voor de Europese
gehandicaptenparkeerkaart.

Heeft u een geldig rijbewijs en rijdt
u zelf auto?

Kunt u meer dan 100 meter aaneen

Of u als bestuurder in aanmerking komt

dan komt u niet in aanmerking voor

voor een gehandicaptenparkeerkaart is

een gehandicaptenparkeerkaart.

gesloten zelfstandig overbruggen,

afhankelijk van de mate van uw handicap.
Om dat te bepalen moet u medisch worden

Bent u passagier?

beoordeeld.

Ook als u niet zelf auto rijdt bestaat de
mogelijkheid een gehandicaptenparkeer

Deze beoordeling wordt uitgevoerd door

kaart te verkrijgen. Hierbij is van belang of

een arts van de afdeling Sociaal Medische

u een loopbeperking heeft van langdurige

Zorg (SMZ) van de GGD (GGD/SMZ). Er wordt

aard, waardoor u minder dan 100 meter

gekeken of u een loopbeperking hebt van

aaneengesloten met (gebruikelijke)

langdurige aard (langer dan zes maanden).

hulpmiddelen (rollator, stokken, krukken

De arts bepaalt de afstand die u nog met

en dergelijke) niet zelfstandig kunt

(gebruikelijke) hulpmiddelen (rollator,

overbruggen en u voor uw vervoer van deur

stokken, krukken en dergelijke) zelfstandig

tot deur, dus bij het lopen op straat, continu

aaneengesloten kunt overbruggen.

afhankelijk bent van de hulp van een
andere persoon. Alleen als u hieraan
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voldoet of als u permanent rolstoel
gebonden bent, komt u in aanmerking voor
de Europese gehandicaptenparkeerkaart.
Om dit te bepalen moet u medisch worden
beoordeeld. Deze beoordeling wordt ook
uitgevoerd door een arts van de GGD/SMZ.

Visuele handicap
Heeft u alléén een visuele handicap?
Dan komt u niet in aanmerking voor
een gehandicaptenparkeerkaart.

Instellingen
Voor het (collectief) vervoer van mensen
met een handicap die verblijvenin een
instelling (artikelen 5 en 41 van de WTZI)
bestaat de mogelijkheid een Europese
gehandicaptenparkeerkaart af te geven.
Op de parkeerkaart wordt de naam van de
instelling vermeld. De kaart is niet
voertuiggebonden.
U vind het aanvraagformulier op onze
internetsite. www.denhaag.nl/parkeren
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In een aantal gevallen bestaat de mogelijkheid een individuele
gehandicaptenparkeerplaats in de nabijheid van uw woning en/
of werk aan te laten leggen. Deze parkeerplaats is gekoppeld
aan het kenteken van uw voertuig.
Rijdt u zelf auto?

ook een rol spelen. Er wordt gekeken of

Als u voldoet aan de criteria voor het

hij/zij u kan begeleiden bij het in- en

verkrijgen van een gehandicaptenparkeer

uitstappen van een voertuig. Vindt u dat

kaart, dan kunt u ook een gehandicapten

uw inwonende partner of huisgenoot u niet

parkeerplaats bij uw woning en/of

kan begeleiden bij het in- en uitstappen uit

werk aanvragen. Deze procedure duurt

uw auto? Of vindt u dat hij of zij u niet

6-12 weken. Er wordt dan gekeken hoe

langdurig kan voortduwen in een rolstoel?

hoog de parkeerdruk is binnen de voor

Hij of zij moet dan mogelijk ook worden

u vastgestelde loopafstand. Als u over

beoordeeld door een arts van GGD/SMZ.

eigen parkeergelegenheid i n een parkeer

Aan deze beoordeling zijn kosten

garage of op een parkeerterrein beschikt,

verbonden, zie pagina 8. Vul het aanvraag

komt u niet in aanmerking voor een

formulier in en maak de kosten over. Als u

gehandicaptenparkeerplaats.

over eigen parkeergelegenheid beschikt
dan komt u niet in aanmerking voor een

Bent u passagier?

gehandicaptenparkeerplaats. Bij een

Voor passagiers bestaat ook de mogelijk

aanvraag voor een parkeerplaats wordt ook

heid om, in uitzonderlijke situaties,

gekeken naar de parkeerdruk ter plaatse.

een gehandicaptenparkeerplaats aan te
vragen. U moet dan wel voldoen aan de

Let op

criteria voor het verkrijgen van een

Vanaf 1 december 2012 geldt voor het

gehandicaptenparkeerkaart, zie pagina 3.

parkeren op een individuele gehandicapten

Wordt u vervoerd per rolstoel, dan komt u

parkeerplaats in een betaald parkeergebied

niet in aanmerking voor een parkeerplaats,

dat het betreffende voertuig voorzien dient

tenzij er zwaar sociaal-medische gronden

te zijn van een geldig betalingsbewijs.

zijn. Het kenteken van het voertuig

Dit kan zijn een Bewonersvergunning

waarvoor u een parkeerplaats aanvraagt,

Gehandicapten, een geldige parkeer

moet geregistreerd staan op uw huis-

vergunning, betalen bij een parkeer

adres. De gezondheidstoestand van

automaat of met mobiel parkeren.

uw inwonende partner of huisgenoot kan
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Bent u inwoner van de gemeente Den Haag* en denkt u
in aanmerking te komen voor een van de voorzieningen?
Volg dan de volgende stappen:
• Vul het formulier volledig in, en stuur dit
formulier naar het adres, die vermeld

U krijgt dan een oproep. Op de oproep
staat waar en wanneer u verwacht wordt.

staat, op de laatste bladzijde van het
aanvraagformulier.
• Voor een Europese gehandicaptenparkeer

De medische beoordeling
Een arts van de GGD/SMZ beoordeelt of u

kaart is één originele recente pasfoto, die

aan de criteria voldoet. Uw persoonlijke

door een vakfotograaf is gemaakt, nodig.

omstandigheden worden daarbij

Schrijf uw naam, voorletters en geboorte

meegewogen. Neem de volgende zaken

datum achter op de pasfoto en plak de

mee naar de beoordeling:

foto op het aanvraagformulier. Op pagina

• Afsprakenkaarten van uw bezoek aan

6 leest u waar u het aanvraagformulier
heen moet sturen.
• Maak het geld voor de kosten voor de
medische beoordeling over op
bankrekeningnummer

specialist(en);
• Geneesmiddelen, die u tot een maand
voor het bezoek heeft gebruikt en/of
een uitdraai van uw apotheek;
• Medische gegevens, diagnose en

NL85BNGH0285138375 van de Bank

beperkingenen sinds wanneer u hiervoor

Nederlandse Gemeententen name

wordt behandeld. U kunt hierbij denken

van Gemeente Den Haag GGD/SMZ.

aan een uitdraai van het huisartsen

Maak het geld over onder vermelding van:

dossier, brieven van specialisten,

medische beoordeling, de naam en

verklaringen van uw behandelaars;

voorletters van de aanvrager.

• Uitslagen van functieonderzoek,

U kunt niet aan de balie van GGD/SMZ

zoals longfunctie, hartbelasting, loop

betalen. Zie het kopje ‘Teruggave van

onderzoek, CARA en astma-onderzoek,

kosten via WMO’ op pagina 8.

röntgenonderzoek et cetera.

• GGD/SMZ neemt uw aanvraag in

Als u als passagier een individuele

behandeling zodra de kosten voor de

gehandicaptenparkeerplaats heeft

medische beoordeling zijn ontvangen.

aangevraagd, moet worden beoordeeld of

* Staat u niet in de basisadministratie van de gemeente Den Haag ingeschreven? Wendt u zich dan voor het aanvragen
van een Europese gehandicaptenparkeerkaart tot het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat/Centraal Bureau
Rijvaardigheidsbewijzen.
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uw inwonende partner of huisgenoot in

te halen. Voor adressen en openingstijden,

staat is u te begeleiden bij het in- en

kijk op www.denhaag.nl/stadsdeelkantoren.

uitstappen en in staat is de afstand tussen

Na betaling van de kosten krijgt u de kaart

huis en geparkeerde auto te overbruggen.

mee. Op pagina 8 vindt u een overzicht van

Voor uw inwonende partner of huisgenoot

de kosten. Heeft u ook een individuele

moet u een aparte beoordelingaanvragen.

gehandicaptenparkeerplaats bij uw woning
en/of werk aangevraagd, dan moet u

Beoordeling niet altijd nodig

rekening houden met een termijn van

Bij een terminale ziekte kunt u contact

12 weken na ontvangst van de positieve

opnemen met de gemeente. Het telefoon

uitslag van de medische beoordeling.

nummer is 14070.

Neemt u alstublieft pas contact op na de
genoemde termijnen. Als de gemeente van

Na de beoordeling

plan is uw aanvraag voor een parkeer

Binnen 1 week na ontvangst van de

voorziening af te wijzen, krijgt u daarvan

positieve uitslag van de medische beoorde

schriftelijk bericht. U kunt daarop reageren.

ling stuurt de afdeling Parkerenu bericht

Volgt er na uw reactie toch een afwijzing,

over het afhalen van de kaart. Op het

dan kunt u binnen zes weken na dag

aanvraagformulier kunt u aangeven op

tekening van de a
 fwijzing, officieel bezwaar

welk stadsdeelkantoor u de kaart wenst af

aantekenen tegen de beslissing. Hoe u dat
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moet doen, staat beschreven in het
afwijzingsbesluit.

• Opnieuw aanbrengen van de belijning
op straat: gratis.

De medische beoordeling en de parkeer

Teruggave van kosten via WMO

voorzieningen zijn niet gratis.

Deze tekst veranderen naar: Mogelijk komt

Houd rekening met de volgende kosten*:

u in aanmerking voor teruggave van de

• Medische beoordeling, medische

kosten in het kader van de Wet Maat

herbeoordeling, beoordeling van

schappelijke Ondersteuning (Wmo).

uw inwonende partner of huisgenoot,

Nadat u een Wmo-melding heeft gedaan,

€ 207,24.

kijkt de gemeente samen met u of

Bij een eventuele afwijzing wordt dit

ondersteuning op grond van de Wmo

bedrag niet terugbetaald!

noodzakelijk is en of de parkeervoorziening

Ook voor i edere volgende beoordeling

voor u de juiste oplossing is.

betaalt u dit bedrag. Wanneer u de
aanvraag intrekt nadat u heeft betaald,

De jaarlijkse kosten van de Bewoners

betaalt GGD/SMZ u de kosten van de

vergunning Gehandicapten worden niet

medische beoordeling minus € 119,89

vergoed via de Wmo.

administratiekosten terug;
De kosten van een spoedbeoordeling
bedragen € 267,19. Dit is alleen bij
terminale situaties, met een verklaring
van behandelende specialist;
• Kosten afgifte Europese gehandicapten
parkeerkaart: € 36,55. Bij diefstal van
uw kaart betaalt u dit bedrag ook voor
een duplicaatkaart;
• Aanleg individuele gehandicapten
parkeerplaats: gratis;
• Verplaatsing individuele gehandicapten
parkeerplaats na verhuizing: gratis;
• Vervanging van het onderbord als
uw kenteken gewijzigd is: gratis;
* De bedragen gelden in 2020. Jaarlijks worden de bedragen aangepast. Kijk voor actuele informatie op
www.denhaag.nl/parkeren.
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Een gehandicaptenparkeerkaart kan

Kaart verloren of gestolen?

verkleuren. Wij adviseren u om de kaart

Bij diefstal van uw parkeerkaart moet u

niet achter de voorruit te laten liggen

aangifte doen bij de politie. Met deze

indien u parkeert op een plaats waar geen

aangifte kunt u bij de afdeling Parkeren

parkeerkaart nodig is. Beschadigde

een duplicaatkaart aanvragen. Ook als u

parkeerkaarten, kopieën of kaarten waarop

uw parkeerkaart bent verloren, kunt u bij

eigenmachtig wijzigingen zijn aangebracht

de afdeling Parkeren een duplicaatkaart

zijn ongeldig!

aanvragen. Bel met 14070. U betaalt leges
voor de vervangende kaart (€ 35,40).

Maatregelen tegen diefstal
Noteer het kaartnummer en bewaar

U heeft de volgende documenten nodig:

dit zorgvuldig.

• een geldig legitimatiebewijs

Met de kaartkluis kunt u uw Europese

• een recente pasfoto;

gehandicaptenparkeerkaart aan het

• bij diefstal van de kaart moet u ook een

(voor bestuurders een rijbewijs);

stuurwiel van uw auto verankeren.

kopie van de aangifte inleveren.

De kaart wordt in een houder met een
transparant venster geplaatst.
De houder is gemaakt van robuust staal en
het transparante deel is van slagvast,
onbreekbaar polycarbonaat.
De kaartkluis is door de felle kleurstelling
van de buitenzijde van het voertuig goed
zichtbaar. Dieven die gaan voor de ‘snelle
kraak’ zullen hier van af zien zodra zij de
diefstalvertragende beveiliging opmerken.
Bel voor meer informatie met de
Klantenservice van Vegro, telefoon
0800 288 77 66 (gratis) of kijk op
www.kaartkluis.nl.
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Overlijden

onder vermelding van uw volledige naam

Indien een gebruiker van een gehandicapten

en uw oude en nieuwe adres gegevens.

parkeerkaart, een Bewonersvergunning
Gehandicapten of een individuele

Heeft u een gehandicaptenparkeerplaats en

gehandicaptenparkeerplaats komt te

wenst u deze mee te verhuizen, dan wordt

overlijden en er dus geen recht meer op het

er op uw nieuwe adres gekeken of u kunt

gebruik is, dan moet dit zo spoedig mogelijk

beschikken over eigen parkeergelegenheid

worden doorgegeven aan de afdeling

en hoe hoog de parkeerdruk is binnen de

Parkeren. De parkeerkaart en/of vergunning

voor u vastgestelde loopafstand.

moeten worden ingeleverd.

De procedure hiervoor duurt 6 tot

Zie pagina 12 voor het adres.

12 weken.
Zie pagina 12 onder Verhuizing, voor het

Verhuizing

postadres van de afdeling Parkeren.

Heeft u een gehandicaptenparkeerkaart,

Heeft u een individuele gehandicapten

Bewonersvergunning Gehandicapten

parkeerplaats en krijgt u (tijdelijk) een

en/of een individuele gehandicapten

andere auto geef dat dan ook door aan

parkeerplaats, geef uw verhuizing dan

de afdeling Parkeren.

schriftelijk of per e-mail
(gehandicaptenfacilieiten@denhaag.nl)
door aan de afdeling Parkeren,
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Wat te doen

Verlenging gehandicaptenparkeerkaart

U ontvangt bericht van
de afdeling Parkeren
voordat uw kaart verloopt

Aanvraag gehandicaptenparkeerplaats

Parkeren

(als u reeds een gehandicaptenparkeer-

Antwoordnummer 1435

kaart heeft)

2501 VE Den Haag
E-mail: gehandicaptenfaciliteiten@denhaag.nl

Verhuizing

Parkeren
Antwoordnummer 1435
2501 VE Den Haag
E-mail: gehandicaptenfaciliteiten@denhaag.nl
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Heeft u vragen na het lezen van deze brochure?
Bel dan met de juiste afdeling
Bel voor vragen over:
• de medische beoordeling: GGD/SMZ (070) 353 71 02,
maandag tot en met vrijdag: 9.00 - 10.00 uur;
• de teruggave van de kosten en het digitale aanvraagformulier:
klantenservice SZW (070) 353 75 00, maandag tot en met vrijdag:
8.30 - 17.00 uur;
• alle andere zaken: gemeente Den Haag 14070,
maandag tot en met vrijdag: 8.30 - 17.00 uur.
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Colofon
Dit is een uitgave van
Gemeente Den Haag
Aan de tekst in deze brochure kunt
u geen rechten ontlenen
Januari 2020

