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Aanhangsel van de Handelingen

Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de
regering gegeven antwoorden

2677
Vragen van het lid Hijink (SP) aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn
en Sport over parkeerregels- en kosten voor mensen met een beperking
(ingezonden 16 mei 2018).
Antwoord van Minister Van Nieuwenhuizen Wijbenga (Infrastructuur en
Waterstaat) mede namens de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
(ontvangen 6 juli 2018).
Vraag 1
Wat vindt u ervan dat personen met een beperking tegen problemen
aanlopen doordat gemeenten verschillende parkeerregels en parkeerkosten
hanteren? Zou landelijk beleid of landelijke richtlijnen geen orde in deze
chaos kunnen scheppen?1
Antwoord 1
Het parkeerbeleid is gedecentraliseerd naar de gemeenten. Het PvdAKamerlid Marjo van Dijken heeft op 21 november 2006 in de Tweede Kamer
een initiatief wetsontwerp ingediend dat eruit bestond dat houders van een
gehandicaptenparkeerkaart (GPK) overal in Nederland gratis zouden kunnen
parkeren. Niet alleen de invalidenplekken, maar ook alle andere openbare
parkeerplaatsen zouden voor hen vrij toegankelijk moeten zijn volgens dit
initiatief. Dit voorstel is echter door de Eerste Kamer op 30 maart 2010
verworpen, hoofdzakelijk vanwege de inbreuk van het voorstel op de
gemeentelijke autonomie.
Daarom heeft de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport tijdens een
algemeen overleg met uw Kamer op 24 mei jl. toegezegd dat hij dit onderwerp zou bespreken met de gemeenten aangezien dit hun bevoegdheid is.2
Hierop is contact geweest met de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
over dit onderwerp. De VNG geeft aan dat zowel zij, als veel individuele
gemeenten realiseren dat verschillen tussen gemeenten over de parkeerkosten- en beleid tot onduidelijkheid kunnen leiden.
De VNG heeft verder verteld dat de vereniging GNMI (Gemeentelijk Netwerk
voor Mobiliteit en Infrastructuur, een samenwerkingspartner van de VNG) het
zinvol vindt om de maatschappelijke discussie over dit onderwerp (kosten en
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verschil in beleid) te voeren en bespreekt dit onderwerp dit najaar dan ook
met de ambtelijke werkgroep Parkeren om te kijken welke oplossingsmogelijkheden er zijn. Er zijn gemeenten die hier al vernieuwend beleid op voeren.
Vraag 2
Deelt u de mening dat zolang het openbaar vervoer niet toegankelijk genoeg
is voor mensen met een beperking, zij geen ander alternatief hebben dan het
gebruik van de auto en dat zij derhalve niet met onnodige hoge kosten
mogen worden geconfronteerd?
Antwoord 2
Ik vind het belangrijk dat mensen met een handicap zelfstandig mobiel
kunnen zijn, zodat zij kunnen deelnemen aan het sociaal en economisch
verkeer. Vervoer is ook één van de actielijnen uit het programma «Onbeperkt
meedoen! – implementatie VN-verdrag inzake de rechten van mensen met
een handicap».3
Er zijn bijvoorbeeld duidelijke afspraken en regelgeving over het toegankelijk
maken van het gehele openbaar vervoer. Fasegewijs wordt toegewerkt naar
een zo toegankelijk mogelijk openbaar vervoer. Specifiek voor treinvervoer
wordt bijvoorbeeld gewerkt aan een volledig toegankelijk spoorsysteem,
waardoor in 2030 alle stations toegankelijk zijn. Daarnaast biedt NS op veel
stations assistentieverlening aan, waardoor reizen met de trein mogelijk
wordt. Momenteel wordt assistentieverlening aangeboden op 118 stations.
NS breidt de assistentieverlening de komende jaren uit. Verder kunnen
mensen met een beperking vaak als alternatief gebruik maken van het
doelgroepenvervoer. Er zijn dus alternatieven voor de auto voorhanden.
Zoals ik in antwoord op vraag 2 heb geantwoord, zal de verenging GNMI
onder meer het punt van de kosten bespreken met de ambtelijke werkgroep
Parkeren. Aandachtspunt daarbij is de digitalisering van de Gehandicapten
Parkeerkaart (GPK), zodat gebruikers een gemakkelijker product krijgen en
gemeenten kunnen besparen op de kosten voor uitgifte, registratie en
handhaving.
Vraag 3 en 4
Bent u bereid het College voor de Rechten van de Mens te vragen hoe
gemeenten – in de ogen van het College – uitvoering zouden moeten geven
aan het VN-verdrag voor gehandicapten in het kader van parkeertarieven,
parkeerregels en het gebruik van de gehandicaptenparkeerkaart (GPK)?
Wat is uw interpretatie van het VN-Verdrag als het gaat om parkeerbeleid?
Kunt u uitleggen wat de uitwerking van het VN-Verdrag precies voor
gemeenten betekenend als het gaat om alle verschillende parkeerregels voor
mensen met een beperking?
Antwoord 3 en 4
Het VN-verdrag eist niet dat parkeertarieven, parkeerregels en het gebruik van
een GPK in een Staat uniform geregeld is. Ik zie dan ook geen reden om
hierover uitleg te vragen aan het College voor de Rechten van de Mens.
Vraag 5
Hebt u kennisgenomen van het feit dat uit onderzoek van onderzoeksbureau
EFDRIE blijkt dat het merendeel van de gemeenten de voorwaarden voor een
gehandicaptenparkeerkaart niet duidelijk op hun website zet? Wat gaat u
doen om dit te veranderen?4
Antwoord 5
Ik heb kennisgenomen van het betreffende onderzoek. Het is uiteraard aan de
gemeenten om te zorgen dat dit in orde is. Tijdens het gesprek met de VNG
heeft het Ministerie van VWS dit onderzoek bij de VNG onder de aandacht
gebracht.
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Vraag 6
Wat vindt u ervan dat mensen in sommige gemeenten gratis kunt parkeren
met hun GPK op een speciaal daartoe aangewezen parkeerplaats voor
gehandicapten maar dat zij moeten betalen als zij níet op zo’n plek staan
(bijvoorbeeld als de gehandicaptenparkeerplaats bezet is)?
Antwoord 6
Zie het antwoord op vraag 1.
Vraag 7
Wat vindt u ervan dat de kosten voor een gehandicaptenkaart en voor een
medische keuring per gemeente behoorlijk verschillen? Is meer uniformiteit
en minimalisering van deze kosten niet logisch omdat mensen met een
beperking geen andere optie hebben dan reizen per auto? Kunnen mensen
die in een ander kader (bijvoorbeeld bij de aanvraag van een Wajonguitkering) door de overheid reeds zijn gekeurd niet uitgezonderd worden van
een keuring? Zo nee, waarom niet?
Antwoord 7
Zoals aangegeven is het parkeerbeleid gedecentraliseerd naar gemeenten en
heeft de Eerste Kamer nadrukkelijk gewezen op de gemeentelijke autonomie
op dit punt. De verenging GNMI zal dit onderwerp wel op de kaart zetten bij
gemeenten. Het is aan hen welke onderwerpen zij daarin meenemen. De
genoemde punten zijn onder de aandacht gebracht bij de verenging GNMI.
Daarnaast verwijs ik naar mijn antwoorden op vraag 2.
Wat uw vraag betreft over de keuringen, meld ik u het volgende. Hetgeen
met een keuring wordt beoogd vast te stellen is volledig afhankelijk van de
criteria die zijn gesteld voor het al dan niet toekennen van een bepaalde
aanvraag. Daarom ligt het niet voor de hand om te voorzien in een uitzondering voor personen die reeds in een ander kader zijn gekeurd.
Vraag 8
Zijn er gemeenten die kosten berekenen voor het verlengen van de gehandicaptenparkeerkaart? Acht u dit wenselijk?
Antwoord 8
Het klopt dat er gemeenten zijn die verlengingskosten berekenen. Mijn beeld
is dat het terecht is dat verlengen van de gehandicaptenkaart kosten (leges)
met zich meebrengt, enerzijds omdat het een overheidsdienst is, anderzijds
omdat soms nog moet worden nagegaan of de gehandicaptenparkeerkaart
nog steeds gerechtvaardigd is of toegekend zou moeten worden.
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