Meer
informatie?
// Meer informatie
Op www.nationaalparkeerregister.nl leest u meer
over de diensten die het Nationaal Parkeer Register
mogelijk maakt, zoals mobiel parkeren, het registreren
van parkeervergunningen en het digitaliseren van
parkeerhandhaving.
U kunt ook contact opnemen met
Frans Fransen, relatiemanager Parkeren van de RDW
E-mail: npr@rdw.nl
Telefoon: 06-5207 7777

Gemeenten
stappen
eenvoudig in
// Implementatie in drie stappen
Om mee te doen aan de landelijke GPK-registratie
hoeft uw gemeente slechts drie stappen te doorlopen.
Bij elke stap kan de RDW u gratis hulp en ondersteuning bieden.
1. GPK-gegevens in het NPR invoeren
Eerst voert u de huidige uitgegeven GPK’s met
kaartnummer, kaartsoort, begin- en einddatum in het
NPR in. Dat gaat via een beveiligde verbinding.

IMPLEMENTATIE //

ONDERSTEUNING //

De RDW
helpt en
adviseert
// De RDW maakt het u gemakkelijk…
De RDW faciliteert gemeenten bij het invoeren van de
landelijke GPK-registratie. Wij geven uw gemeente
technische ondersteuning bij het aansluiten op het
register. Daarnaast kunt u met al uw vragen bij de
RDW terecht. De RDW doet dit in opdracht van het
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijks
relaties.

Nationaal Parkeer Register

2. Werkwijze aanpassen
Aan uw huidige afgifteproces van de GPK voegt u het
registeren in het NPR toe.
3. Handhavers inzicht geven
U zorgt ervoor dat uw handhavers inzicht krijgen in
het NPR.
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Gehandicaptenparkeerkaart

Doet uw
gemeente al mee?
L A N D E L I J K E R E G I S T R AT I E

Gehandicaptenparkeerkaart
// Gehandicaptenparkeerplaatsen
blijven voor mensen met een beperking.
// Landelijke registratie gaat misbruik en fraude tegen.
// Gemeenten stappen eenvoudig en gratis in.
// De RDW helpt en adviseert.

Samenwerken
om misbruik
tegen te gaan
Hoe meer gemeenten meedoen, hoe sneller
diefstal, misbruik en fraude van de gehandicaptenparkeerkaarten (GPK) verleden tijd is.
De landelijke registratie is een makkelijke en
doeltreffende manier om gestolen of verloren
GPK’s ongeldig te maken. Instappen in de
landelijke registratie is voor gemeenten gratis
en eenvoudig.
// Met GPK makkelijker op pad
Een gehandicaptenparkeerkaart (GPK) is voor veel
chronisch zieken, gehandicapten en mensen met een
beperking onmisbaar. Dankzij de GPK kunnen zij
makkelijker op pad. Ze kunnen gebruik maken van
ruimere (en vaak gratis) parkeermogelijkheden dicht bij
belangrijke voorzieningen zoals winkels, ziekenhuizen
en overheidsgebouwen. Verder mogen ze vaak
onbeperkt parkeren op plaatsen waar voor anderen
een beperkte parkeertijd geldt. Een GPK biedt
chronisch zieken en gehandicapten een slimme
oplossing voor hun mobiliteitsprobleem. Zo krijgen ze
meer kansen om volwaardig mee te doen in onze
samenleving.
// Fraudegevoelig
Helaas is de GPK ook fraudegevoelig. Op de zichtbare
voorkant van de GPK staan namelijk alleen een
kaartnummer, kaartsoort, afgevende gemeente en een
einddatum. De kaart is niet gekoppeld aan een

AANLEIDING //

kenteken, omdat de gehandicapte de kaart ook moet
kunnen gebruiken als passagier in een andere auto.
Als een GPK door diefstal, verlies of het overlijden van
de houder ongeldig is geworden, wordt dat alleen in
de eigen gemeente geregistreerd. Een ongeldige GPK
is daarom zonder problemen buiten de gemeente te
gebruiken.
// GPK’s steeds vaker gestolen
Vanwege zijn fraudegevoeligheid is de GPK aantrekkelijk voor criminelen. De kaart biedt immers ruime (en
vaak gratis) parkeermogelijkheden dichtbij allerlei
voorzieningen en de pakkans is nihil. De marktwaarde
van een GPK is daarom flink opgelopen. Wie de dupe is
van diefstal, wordt direct belemmerd in zijn mobiliteit.
Totdat de gehandicapte een vervangende kaart heeft,
kan men de speciale parkeerfaciliteiten niet gebruiken.
Bovendien gaat de diefstal vaak gepaard met schade
aan de auto en angst bij de eigenaar. Ook de samen
leving ervaart nadelen van deze situatie. Met een
gestolen GPK worden de speciale parkeerplaatsen
vaker bezet door mensen die daar geen recht op
hebben. Gehandicapten verliezen daardoor het
vertrouwen dat ze hun auto op loopafstand kunnen
parkeren en blijven vaker thuis. Zo wordt juist een
kwetsbare groep in de samenleving hard geraakt.
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Landelijke registratie
maakt ongeldige
kaarten onbruikbaar
// Landelijke registratie
Landelijke registratie van alle uitgegeven GPK’s is een
even simpele als doeltreffende middel om fraude en
misbruik tegen te gaan. Gemeenten blijven hun eigen
GPK’s uitgeven, maar registreren de kaart in het
Nationaal Parkeer Register (NPR). Ongeldig geworden
GPK’s zijn snel te blokkeren en daarmee direct
onbruikbaar. De handhavers op straat kunnen
eenvoudig en snel de geldigheid van elke in Nederland
uitgegeven en geregistreerde kaart controleren.
Misbruik wordt zo een halt toegeroepen.
// Drie manieren van handhaving
Handhaving van de GPK’s kan op drie manieren.
A. Via uitbreiding van de bestaande apparatuur
De handhaver gebruikt zijn bestaande handhavings
apparatuur die is uitgebreid met een GPK-bevraging in
het NPR.
B. Via de mobiele telefoon
De handhaver raadpleegt zelf het NPR via een
eenvoudige internetapplicatie voor de mobiele
telefoon. De handhaver voert het kaartnummer van de
te controleren GPK in en krijgt direct het resultaat:
geldig of ongeldig.
C. Via de meldkamer
De handhaver neemt contact op met de meldkamer en
geeft het kaartnummer door. De medewerker van de
meldkamer kijkt via de webapplicatie in het NPR en
geeft het resultaat door aan de handhaver.

OPLOSSING //

Is een kaart ongeldig, dan kan de handhaver direct
optreden.
// Aanvraagproces
Het aanvraagproces van de GPK blijft grotendeels
gelijk. Uw gemeente maakt zoals gebruikelijk een
papieren GPK aan (een Bestuurderskaart, Passagierskaart of Instellingskaart). Daarna registreert uw
gemeente deze kaart in het Nationaal Parkeer Register
(NPR). Dit gebeurt met een eenvoudige webapplicatie.
Met dezelfde applicatie kunt u een GPK ongeldig
maken.
// Registratie koppelen aan het NPR
Ook is het mogelijk om uw bestaande gemeentelijke
registratiesysteem aan het NPR te koppelen. Zo wordt
elke GPK die u uitgeeft, automatisch landelijk geregistreerd. Hiervoor is een aanpassing in de registratiesoftware nodig, die uw softwareleverancier kan leveren.
// Hoe meer gemeenten, hoe effectiever
Voor een sluitende aanpak is het van cruciaal belang
dat alle gemeenten meedoen. Ook uw gemeente!
Verschillende organisaties doen een beroep op de
gemeenten in Nederland om mee te werken aan de
landelijke registratie, zoals het Ministerie van Binnenlandse Zaken, de Vereniging Nederlandse Gemeenten
(VNG), Ieder(in) en de ANGO. Zij benadrukken dat uw
gemeente de sleutel in handen heeft om dit maatschappelijke probleem eenvoudig op te lossen.

Bijdragen
aan landelijke
oplossing
// Geen misbruik in uw en andere gemeente
Door uw GPK’s centraal te registreren, draagt u bij aan
een landelijke oplossing. U helpt mee diefstal en
misbruik van de GPK’s te voorkomen. De GPK’s die uw
gemeente uitgeeft, zijn dan immers minder interessant
voor criminelen. Tegelijk voorkomt u misbruik van
GPK’s in andere gemeenten.
// Betere handhaving
Door mee te doen met de landelijke registratie van
GPK’s, verbetert u de handhaving. Dat zal leiden tot
een afname van het gebruik van ongeldige GPK’s in
uw gemeente. De speciale parkeerplaatsen in uw
gemeente zijn vaker beschikbaar voor de groep
waarvoor ze bedoeld zijn: de gehandicapten.
// Instappen is eenvoudig
Meedoen met de landelijke registratie van GPK’s is
voor gemeenten zo eenvoudig mogelijk gehouden.
Uw gemeente hoeft het huidige registratiesysteem niet
te vervangen en u hoeft de huidige wijze van verstrekken niet aan te passen. U voegt aan uw systeem enkel
een koppeling met een landelijk register toe. Uw
aanvraagproces voor GPK’s blijft hetzelfde en u kunt
mutaties snel en eenvoudig doorvoeren. U kunt uw
bestaande handhavingsapparatuur blijven gebruiken
of de bestaande apparatuur eenvoudig uitbreiden.

VOORDELEN //

// Privacy gewaarborgd
De privacy van de houder is gewaarborgd, doordat
alleen het kaartnummer en niet de gegevens van de
houder geregistreerd worden.
// Gratis
Aan het meedoen met de landelijke registratie van
GPK’s zijn geen kosten verbonden. Eventueel kunnen
er kosten gemoeid zijn met het aanpassen van uw
eigen registratiesysteem en uw bestaande hand
havingsapparatuur.
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