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Landelijke registratie gaat diefstal
gehandicaptenparkeerkaarten tegen
Meer dan 200.000 Nederlanders hebben een gehandicaptenparkeerkaart. De
laatste jaren worden meer en meer kaarten gestolen, met alle schade aan de
auto en geestelijke schade van dien. Landelijke registratie gaat de diefstal van
deze kaarten tegen. Doet uw gemeente al mee?
“Mijn buurvrouw belde aan bij de
voordeur: ‘Weet je dat je autoruit
is ingeslagen?’ Toen ben ik meteen
gaan kijken en ontdekte dat mijn
invalidenparkeerkaart, die altijd op
het dashboard ligt, gestolen was.
Ik was eigenlijk heel kwaad. Hoe
kunnen ze dit doen?”
Annemieke Bökkerink, een gehandicaptenparkeerkaart
(GPK)gebruiker uit Utrecht, is maar één
van de vele Nederlanders wiens
gehandicaptenparkeerkaart gestolen is. Ze vertelt openhartig over
de moeite die ze moet doen en de
kosten die ze moet maken om een
nieuwe kaart aan te schaffen in
een ﬁlmpje van het Ministerie van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Ook over het verlies van
vertrouwen en haar angst: “Als ik nu
naar een grote stad ga, ben ik veel
angstiger. Als ik straks terugkom,
ligt de kaart er dan nog?”

voordelen. Met de kaart mag je
op handige plaatsen in de stad
parkeren, een groot voordeel in
steden die steeds meer dichtslibben. Parkeren met een GPK op een
parkeerplaats met een parkeermeter is in ongeveer de helft van
de Nederlandse gemeenten nog
steeds gratis. Ook mag een voertuig
met
gehandicaptenparkeerkaart
drie uur staan op een parkeerplaats
waar een parkeerverbod geldt.

één database worden alle geldige
kaarten, maar ook de gestolen,
vermiste en ongeldige kaarten
opgenomen.
Handhavers/toezichthouders
in
gemeenten
kunnen via hun apparatuur of via
de meldkamer controleren of een
kaart nog geldig is. Een ongeldige
kaart betekent een boete van
maximaal € 360,00. Tenminste:
als de gemeente in kwestie hierop
controleert en meedoet met de landelijke registratie.

Landelijke registratie
Sinds november 2011 hebben
gemeenten een krachtig wapen in
handen om de diefstal van gehandicaptenparkeerkaarten tegen te
gaan: landelijke registratie in het
Nationaal Parkeer Register. In

Tot 2011 werden gehandicaptenparkeerkaarten alleen in de
eigen gemeente geregistreerd.
Stal iemand in Rotterdam een gehandicaptenparkeerkaart, dan kon
iemand in bijvoorbeeld Den Haag

Gevaar van diefstal
Misschien realiseert niet iedereen
zich dat zijn gehandicaptenparkeerkaart geld waard is en daardoor
interessant roofgoed is. Er is een
lucratieve handel ontstaan in
GPK’s. Zeker in gemeenten met
parkeertarieven en/of lange wachttijden voor parkeervergunningen
is een dergelijke GPK een extra
begeerd object bij het dievengilde. Kenners schatten dat een
gehandicaptenparkeerkaart op de
zwarte markt inmiddels tot wel
€ 1.500,00 doet. Hoewel exacte
cijfers ontbreken, hebben gemeenten, politie en belangenbehartigers
van gehandicapten de indruk dat
het aantal diefstallen sinds 2000
toegenomen is.
Een
gehandicaptenparkeerkaart
geeft de gebruiker natuurlijk grote
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Voorkom
parkeerkaartleed
Of uw gemeente nu wel of
niet aan landelijke registratie meedoet, u kunt zelf
maatregelen nemen om parkeerkaartleed voor u én andere mensen met een beperking te voorkomen:

niet zien dat deze gestolen was
en kon de dief – of de koper van
de gestolen kaart – ongestoord
parkeren op plaatsen die eigenlijk
alleen voor gehandicapten zijn.

Het net sluit zich
“Sinds de start in 2011 hebben al
325 gemeenten hun eigen registratie” aangesloten op de landelijke
registratie, zegt Frans Fransen van
het Nationaal Parkeer Register (NPR).
“Er staan op dit moment al 146.000
gehandicaptenparkeerkaarten
in.
Dat is een mooi aantal maar meer
dan 70 gemeenten doen nog
niet mee. In die gemeenten kun
je ongestraft parkeren met een
gestolen kaart. Dat gaat ten koste
van de beschikbaarheid voor de
eigen inwoners.”
Fransen wil namens het NPR ook de
laatste gemeenten over de streep
trekken om mee te doen. “Want dan
sluit het net zich helemaal om de
dief.” Hij belt, schrijft en bezoekt de
gemeenten dan ook regelmatig.

nemen. Als uw gemeente nog
niet meedoet, download dan
de voorbeeldbrief. Vul uw eigen
gegevens in en stuur hem op naar
de raadsleden van uw gemeente.
Overtuig hen van de noodzaak van
centrale registratie van de gehandicaptenparkeerkaarten. Zij kunnen
op hun beurt hun wethouder
aanmoedigen om tot actie over te
gaan.”
Uiteraard kunnen mensen met een
gehandicaptenparkeerkaart zelf ook
al maatregelen nemen om de dief
minder kans te geven. “De belangrijkste tip: leg de kaart niet achter de
ruit als u niet op een gehandicaptenparkeerplaats staat”, zegt Fransen.
“Uw fototoestel, radiodisplay of
navigatie bergt u toch ook goed op?
Geef de dief niet meer gelegenheid
dan noodzakelijk. Ik adviseer ook
om de kaarthouder (die u van de
gemeente krijgt) niet te gebruiken.
Daar laat je de kaart veel te gemakkelijk in zitten.”

Aankaarten bij uw gemeente

Echt hulpmiddel

Hoe meer gemeenten merken
dat hun inwoners willen optreden
tegen misbruik van gehandicaptenparkeerkaarten, hoe eerder ze
willen aansluiten op deze gratis
landelijke registratie. Daar is Fransen
van overtuigd. “Op de website van
het Nationaal Parkeer Register kan
iedereen zien welke gemeenten
meedoen. Doet uw gemeente niet
mee, dan kunt u zelf actie onder-

Annemieke Bökkerink heeft wel
een advies voor de achterblijvende
gemeenten. Gemeenten realiseren
zich niet wat een impact het heeft
op iemand met een beperking als je
kaart gestolen wordt. Zo’n kaart is
niet zomaar een handigheidje, maar
een echt hulpmiddel. Mensen die
bestolen worden, hebben daar echt
last van. Ik vind dat alle gemeenten
mee moeten doen.”

∞ Doe de parkeerkaart alleen
achter de voorruit als u op
een gehandicaptenplaats
parkeert. Haal de kaart ‘uit
beeld’ of neem deze mee
naar binnen als kaartgebruik niet noodzakelijk is.
∞ Meld verlies of diefstal altijd
bij de uitgevende gemeente. Zo kan de kaart als vermist geregistreerd worden
en kan de politie/toezichthouder bij controle zien of
de kaart misbruikt wordt.
∞ Stimuleer uw gemeente
om gehandicaptenparkeerkaarten landelijk te registreren! Dat kan door uw
lokale Ango-organisatie te
vragen contact met de gemeentelijke afdeling Wmo
op te nemen.
Ook kunt u zelf een brief
sturen. Een voorbeeld ziet u
op pagina 11 van de website :
http://www.shpv.nl/
gehandicaptenparkeerkaart/#

Is uw gemeente
al aangesloten?
Op de website van het
Nationaal Parkeer Register
vindt u een overzicht van alle
gemeenten die hun GPK’s in
het landelijk register vastleggen.
Kijk op www.nationaalparkeerregister.nl en klik op ‘Welke
gemeenten doen mee?’
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