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Raadsvragen   
van de raadsleden Rennenberg en Verbeek (OAE) over 
gehandicaptenparkeerkaart 
 
 
Geacht College, 
 

Met enige regelmaat ontvangt het Ouderen Appèl Eindhoven vragen inzake de 
(her)keuring voor het verkrijgen van een gehandicaptenparkeerkaart. Als start van het 
traject om zo'n kaart te verkrijgen ontvangen de betrokken een brief waarin de ontvangst 
van hun aanvraag wordt bevestigd en wordt verteld dat er kosten aan de aanvraag 
verbonden zijn: legeskosten ter afhandeling ter grootte van € 111,00 en € 65,00 
medische keuring, welk laatste bedrag je terug krijgt als je een toekenning krijgt. Geen 
toekenning wil zeggen een kostenpost van € 176,00. Enige tijd later ontvangt men een 
uitnodiging voor een medische keuring, die verstuurd wordt door een extern bedrijf. 
 
Bovenstaande roept bij ons de volgende vragen: 

1. Het Ouderen Appèl Eindhoven heeft de beschikking over een bevestigingsbrief 
van uw kant inzake de aanvraag van een gehandicaptenparkeerkaart. Wat ons 
opvalt is dat er in deze brief met geen woord gesproken wordt dat je als 
ontvanger bezwaar kunt aantekenen tegen de genomen beslissing(en). 
Kunt u verklaren waarom u geen uitleg geeft over de mogelijkheid om in 
bezwaar te gaan? 

2. Bij het Ouderen Appèl Eindhoven melden zich nogal wat mensen die al 
jarenlang gebruik maken van een gehandicaptenparkeerplaats, omdat zij, ook 
niet in de verre toekomst, zullen genezen van hun handicap. Bent u het met ons 
eens dat in het geval van blijvende handicap waarbij geen sprake is van 
genezing het jaarlijks (her)keuren van de mensen uit deze doelgroep veel weg 
heeft van "Invalide pesten'? En welke stappen gaat u ondernemen om in de 
toekomst het 'invalide pesten' te voorkomen en zelfs te stoppen? 

3. Kunt u ons een overzicht geven over de spreiding van het aantal 
gehandicaptenparkeerplaatsen per wijk, waaronder ook het 
centrum? 

4. Kunt u ons uitleggen hoe mensen worden geïnformeerd inzake de bij 
vraag 3 bedoelde spreiding van gehandicaptenparkeerplaatsen? 
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5. Kunt u ons een overzicht geven van het aantal aanvragen dat door inwoners 
van Eindhoven gedaan wordt tot het verkrijgen van een 
gehandicaptenparkeerkaart per jaar vanaf 2012 tot en met heden. 

6. Hoeveel aanvragen in de bij vraag 5 bedoelde periode betreft een herkeuring? 
En hoeveel van deze herkeuringen werden er per bedoeld tijdvak (zie vraag 5) 
niet opnieuw gehonoreerd, dus afgekeurd? 

7. Hoeveel aanvragen in bedoeld tijdvak (zie vraag 5) werden afgekeurd? 

8. TriviumPlus nodigt mensen uit om op het spreekuur van 'onze arts' te komen 
om de adviesaanvraag voor een gehandicaptenparkeervoorziening te kunnen 
beoordelen. In de aanhef van de brief wordt gesproken over 'onze arts', terwijl 
in de verdere informatie wordt gesproken van een medisch adviseur die de 
adviesaanvraag in de praktijk af gaat handelen. 
Kunt u ons uitleggen wat het verschil is tussen 'onze arts' wat duidt op een 
afgestudeerd en beëdigd arts en 'medisch adviseur' een term die veel lichter is. 
Zit er ook nog verschil in honorering van iemand die valt onder de term 'onze 
arts' en de term 'medisch adviseur'? Zo nee waarom niet? 

9. Ook in de brief van TriviumPlus ontbreekt informatie aan geadresseerde hoe in 
beroep te gaan als men het niet eens is met de beoordeling van de 
adviesaanvraag. Kunt u uitleggen waarom deze informatie ontbreekt en op 
welke wijze u de geadresseerde informeert over de mogelijkheden om in 
beroep te gaan tegen de uitslag van de aanvraag tot het verkrijgen van een 
gehandicaptenparkeerkaart? 

 
 

Wij zien uw antwoord met belangstelling tegemoet, 
 
 

Niek Rennenberg, raadslid Ouderen Appèl Eindhoven.  

Cor Verbeek, raadslid Ouderen Appèl Eindhoven 
 
 

Eindhoven,  25  september  2016. 
 
Antwoord van burgemeester en wethouders 
 
1. Het Ouderen Appèl Eindhoven heeft de beschikking over een bevestigingsbrief 

van uw kant inzake de aanvraag van een gehandicaptenparkeerkaart. Wat ons 
opvalt is dat er in deze brief met geen woord gesproken wordt dat je als 
ontvanger bezwaar kunt aantekenen tegen de genomen beslissing(en). Kunt u 
verklaren waarom u geen uitleg geeft over de mogelijkheid om in bezwaar te 
gaan? 
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De aanvrager van een gehandicapten parkeerkaart krijgt in eerste instantie een 
brief waarin de ontvangst van zijn of haar aanvraag wordt bevestigd.  Daarna 
volgt een tweede brief waarin het besluit van de gemeente is opgenomen. Op 
dat moment wordt de aanvrager in de brief gewezen op de bezwaar en 
beroepsmogelijkheden. De procedure zoals opgenomen op de website van de 
gemeente Eindhoven zullen we op dit punt aanvullen.  
 

2. Bij het Ouderen Appèl Eindhoven melden zich nogal wat mensen die al 
jarenlang gebruik maken van een gehandicaptenparkeerplaats, omdat zij, ook 
niet in de verre toekomst, zullen genezen van hun handicap. Bent u het met ons 
eens dat in het geval van blijvende handicap waarbij geen sprake is van 
genezing het jaarlijks (her)keuren van de mensen uit deze doelgroep veel weg 
heeft van “Invalide pesten’? En welke stappen gaat u ondernemen om in de 
toekomst het ‘invalide pesten’ te voorkomen en zelfs te stoppen? 
 
Een gehandicaptenparkeerkaart wordt afgegeven voor een bepaalde periode 
met een maximum van 5 jaar. Indien uit medisch onderzoek blijkt dat er in de 
tijd mogelijk verbeteringen optreden zal de looptijd van de kaart gelijk worden 
gesteld met de prognose op herstel/ verbetering.  
De houder van een gehandicaptenparkeerkaart wordt door de gemeente tijdig  
geattendeerd op het gegeven dat haar/zijn kaart gaat verlopen en dat hij/zij een 
nieuwe aanvraag kan doen. Na ontvangst van de aanvraag wordt het medisch 
dossier geraadpleegd. Indien hier voldoende informatie in staat om weer een 
gehandicaptenparkeerkaart te kunnen verlenen, dit zal met name bij de kaarten 
zijn met de maximale termijn van 5 jaar, zal de aanvrager niet worden 
opgeroepen voor een herkeuring. Personen waarbij de keuringsarts heeft 
aangegeven dat er mogelijk een kans op verbetering of herstel is worden altijd 
uitgenodigd voor een herkeuring. De hiervoor geschetste procedure is geheel in 
lijn met de Europese Regeling Gehandicaptenparkeerkaart. 
 

3. Kunt u ons een overzicht geven over de spreiding van het aantal 
gehandicaptenparkeerplaatsen per wijk, waaronder ook het centrum? 
 
Als uitgangspunt wordt gehanteerd dat per 50 openbare parkeerplaatsen 
(minimaal) 1 invalidenparkeerplaats aanwezig is. Houders van een 
gehandicaptenparkeerkaart mogen op alle openbare plaatsen parkeren. 
Daarnaast is een aantal plekken voor hen gereserveerd 
(gehandicaptenparkeerplaats). 
 
In Eindhoven mag gratis geparkeerd worden met de 
gehandicaptenparkeerkaart.   
Voor iedereen is via een link op onze gemeentelijke website 
http://www.eindhoven.nl/stad/verkeer-vervoer/Parkeren-met-een-
gehandicaptenparkeerkaart.htm , en daarin bij ‘locaties’ de keuze voor 
ongehinderd.nl, informatie beschikbaar over de aanwezigheid van 
gehandicaptenparkeerplaatsen in de stad. Het Platform Gehandicapten is 
opdrachtgever van ongehinderd.nl. 
 

4. Kunt u ons uitleggen hoe mensen worden geïnformeerd inzake de bij vraag 3 
bedoelde spreiding van gehandicaptenparkeerplaatsen? 
 
Gehandicapten worden geïnformeerd via de informatie op de website, zie het 
antwoord op vraag 3.  

http://www.eindhoven.nl/stad/verkeer-vervoer/Parkeren-met-een-gehandicaptenparkeerkaart.htm
http://www.eindhoven.nl/stad/verkeer-vervoer/Parkeren-met-een-gehandicaptenparkeerkaart.htm
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Volgens de landelijke norm moet op parkeerterreinen bij stations en openbare 
instellingen tenminste 2 % van de parkeerplaatsen gereserveerd zijn voor 
gehandicapten. Wij voldoen daar in onze gemeente ruim aan. Ook op andere 
parkeerterreinen zijn gehandicaptenparkeerplaatsen gerealiseerd. 
 
De gemeente Eindhoven heeft in haar Handboek Toegankelijkheid gesteld dat 
de gehandicaptenparkeerplaats indien mogelijk niet verder dan 25 m van de 
entree verwijderd mag zijn.  
 

5. Kunt u ons een overzicht geven van het aantal aanvragen dat door inwoners 
van Eindhoven gedaan wordt tot het verkrijgen van een 
gehandicaptenparkeerkaart per jaar vanaf 2012 tot en met heden. 
Hieronder in de tabel is weergegeven het aantal aanvragen voor een 
gehandicaptenparkeerkaart, wat plaats heeft gevonden in genoemde 
tijdvakken. 
 
 2012 2013 2014 2015 
Aantal aanvragen 1111 1058 918 791 

 
6. Hoeveel aanvragen in de bij vraag 5 bedoelde periode betreft een herkeuring? 

En hoeveel van deze herkeuringen werden er per bedoeld tijdvak (zie vraag 5) 
niet opnieuw gehonoreerd, dus afgekeurd? 
iedere aanvraag wordt als nieuw geregistreerd, hierbij is geen onderscheid 
gemaakt tussen eerste aanvragen of een hernieuwde aanvragen. Hierdoor is 
geen verdeling te maken in het aantal afkeuringen op klanten die hernieuwd 
een aanvraag hebben gedaan. 
Hieronder in de tabel is weergeven het aantal keuringen wat plaats heeft 
gevonden in genoemde tijdvakken en daarbij aangegeven het aantal 
afkeuringen. 
 
 2012 2013 2014 2015 
Aantal keuringen 786 699 351 395 
Afkeuringen  137 111 69 59 

 
7. Hoeveel aanvragen in bedoeld tijdvak (zie vraag 5) werden afgekeurd? 

Zie tabel onder 6 
 

8. TriviumPlus nodigt mensen uit om op het spreekuur van ‘onze arts’ te komen 
om de adviesaanvraag voor een gehandicapten-parkeervoorziening te kunnen 
beoordelen. In de aanhef van de brief wordt gesproken over ‘onze arts’, terwijl 
in de verdere informatie wordt gesproken van een medisch adviseur die de 
adviesaanvraag in de praktijk af gaat handelen. Kunt u ons uitleggen wat het 
verschil is tussen ‘onze arts’ wat duidt op een afgestudeerd en beëdigd arts en 
‘medisch adviseur’ een term die veel lichter is. Zit er ook nog verschil in 
honorering van iemand die valt onder de term ‘onze arts’ en de term ‘medisch 
adviseur’? Zo nee waarom niet? 
De cliënten worden opgeroepen op het spreekuur waar deze gezien wordt door 
een ervaren paramedisch onderlegde indicatieadviseur. Gedurende het 
spreekuur is ook de arts van Triviumplus op dezelfde locatie aanwezig (meestal 
in de spreekkamer naast die van indicatieadviseur). De indicatieadviseur kan de 
arts direct consulteren of het onderzoek overdragen aan de arts als er 
onduidelijkheid is over de medische situatie. Dit kan een korte consultatie zijn 
(even binnenlopen en een check op de medische gegevens), of een aanvullend 
onderzoek van de cliënt door de arts bij een moeilijk te duiden beeld, of als er 
sprake is van een voorgenomen negatief advies. 
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Er wordt gewerkt met vaste tarieven voor een keuring. Voor aanvullend 
onderzoek worden geen extra kosten in rekening gebracht. 
 

9. Ook in de brief van TriviumPlus ontbreekt informatie aan geadresseerde hoe in 
beroep te gaan als men het niet eens is met de beoordeling van de 
adviesaanvraag. Kunt u uitleggen waarom deze informatie ontbreekt en op 
welke wijze u de geadresseerde informeert over de mogelijkheden om in 
beroep te gaan tegen de uitslag van de aanvraag tot het verkrijgen van een 
gehandicaptenparkeerkaart?  
Het secretariaat van TriviumPlus plant telefonisch een afspraak met cliënt voor 
een spreekuur consult of huisbezoek. Indien nodig of wenselijk wordt er contact 
gezocht met verzorgende en/of mantelzorgers ten einde er zorg voor te dragen 
dat cliënt maximaal gefaciliteerd wordt om op de afspraak te kunnen 
verschijnen. Deze afspraak voor het spreekuur consult of huisbezoek wordt per 
brief aan cliënt bevestigd. Is cliënt binnen 2 werkdagen niet bereikbaar zal er 
een brief naar het huisadres en/of contactpersoon van de cliënt worden 
verzonden met het verzoek om contact op te nemen. 
De brief van TriviumPlus aan de klant betreft een bevestiging/uitnodiging om op 
spreekuur te komen. Het betreft een informerende brief en geen besluit. 
TriviumPlus treedt op als adviseur van de gemeente Eindhoven. Op grond van 
het advies neemt de gemeente een besluit waartegen bezwaar en beroep open 
staat. 

 
 
Eindhoven, 25 oktober 2016 


