
Parkeren met een  
gehandicapten- 
parkeerkaart 

Meer informatie
De parkeerregels voor het gebruik van de gehandicaptenparkeerkaart verschillen per 
gemeente. Een overzicht is te vinden op www.gehandicaptenparkeerkaart.nl. Deze 
folder geldt voor de gemeente Haarlemmermeer. Voor vragen over de parkeerregels in 
Haarlemmermeer kunt u contact opnemen via info@haarlemmermeer.nl of 0900 1852.

De parkeerregels voor mensen met een Europese gehandicaptenparkeerkaart 
verschillen per land. De ANWB heeft de parkeervoorschriften van 31 Europese landen 
voor u op een rijtje gezet. Deze kunt u nalezen op de website van de ANWB  
www.anwb.nl.

Een overzicht van alle verkeersregels en -borden vindt u op de website van de 
Rijksoverheid: www.rijksoverheid.nl.

Disclaimer
Hoewel deze folder met zorg is opgesteld, kunt u aan de inhoud hiervan geen rechten 
ontlenen. 



Parkeren met een gehandicaptenkaart
In de gemeente Haarlemmermeer gelden de volgende parkeerregels. 

Parkeren op de stoep 
Met een invalidenvoertuig (Canta of scootmobiel) mag u op de stoep 
parkeren. Met een personenauto mag u niet op de stoep parkeren, 
ook niet als u een gehandicaptenparkeerkaart heeft.

Parkeerverbodzone of gele onderbroken streep 
Met een gehandicaptenparkeerkaart mag u parkeren in een 
parkeerverbodzone of langs een gele onderbroken streep. Maar dan 
gelden wel de volgende regels:

 - Een geldige gehandicaptenparkeerkaart is duidelijk te zien in het 
voertuig.

 - Een parkeerschijf is duidelijk te zien. Op de parkeerschijf zet u de 
aanvangstijd van parkeren.

 - U mag hier maximaal 3 uur parkeren.
 - Het voertuig staat niet hinderlijk of gevaarlijk geparkeerd voor 

ander verkeer.

Woonerf 
Met een gehandicaptenparkeerkaart mag u op een woonerf 
parkeren. Maar dan gelden wel de volgende regels:

 - Een geldige gehandicaptenparkeerkaart is duidelijk te zien in het 
voertuig.

 - Een parkeerschijf is duidelijk te zien. Op de parkeerschijf zet u de 
aanvangstijd van parkeren.

 - U mag hier maximaal 3 uur parkeren.
 - Het voertuig staat niet hinderlijk of gevaarlijk geparkeerd voor 

ander verkeer.

Parkeerschijfzone 
De regels van de parkeerschijfzone gelden niet als u parkeert met een 
gehandicaptenparkeerkaart. De volgende regels gelden wel:

 - Een geldige gehandicaptenparkeerkaart is duidelijk te zien in het 
voertuig.

 - Het voertuig staat niet hinderlijk of gevaarlijk geparkeerd voor 
ander verkeer.

Betaald parkeren 

In de volgende situaties hoeft u niet te betalen in zones voor betaald 
parkeren: 
• U parkeert een invalidenvoertuig 

Invalidenvoertuigen zijn Canta-voertuigen en scootmobielen, die 
maximaal 45 kilometer per uur kunnen rijden.  

• U parkeert een personenauto in een A- en B-Zone
Dan hoeft u niet te betalen. Maar dan gelden wel de volgende 
regels:

 - U mag hier maximaal 3 uur gratis parkeren. Daarna betaalt u de 
normale parkeerkosten.

 - De gehandicaptenparkeerkaart is geldig en duidelijk te zien.
 - De blauwe parkeerschijf is duidelijk te zien. Op de parkeerschijf 

zet u de aanvangstijd van het parkeren.

Let op! 
Op Schiphol kunt u gebruik maken van de 
gehandicaptenparkeerplaatsen. In combinatie met de parkeerschijf 
parkeert u hier maximaal 3 uur gratis. Daarna betaalt u de reguliere 
parkeerkosten.

• U parkeert een personenauto in een C-Zone 
Dan hoeft u niet te betalen. De gehandicaptenparkeerkaart moet 
wel geldig en duidelijk te zien zijn.

Vernieuwen of verlengen
Verloopt uw oude parkeerkaart? U kunt 8 weken voor de verloopdatum een nieuwe 
gehandicaptenparkeerkaart aanvragen via  
www.haarlemmermeer.nl/gehandicaptenparkeerkaart 
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