Landelijke registratie
Gehandicaptenparkeerkaart

Veel gebruikers van een gehandicaptenparkeerkaart worden
slachtoffer van een auto-inbraak, omdat hun kaart erg gewild
is op de zwarte markt. Om daar een einde aan te maken heeft
de Rijksdienst voor het Wegverkeer in opdracht van het ministerie
van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een database
ontwikkeld voor de registratie van gehandicaptenparkeerkaarten.
De kaart wordt daarmee oninteressant voor mensen die er geen
recht op hebben. Helaas maken nog te weinig gemeenten gebruik
van deze mogelijkheid. Het is van belang dat alle gemeenten snel
hun gehandicaptenparkeerkaarten centraal gaan registreren!

Het probleem

Dé oplossing

Een gehandicaptenparkeerkaart is veel
geld waard op de zwarte markt, omdat
je daarmee bijna overal gratis kunt
parkeren. Controle op oneigenlijk gebruik
was niet goed mogelijk, omdat kaartnummers niet landelijk geregistreerd
werden. Gevolg: honderden eigenaren
van een gehandicaptenparkeerkaart
worden jaarlijks geconfronteerd met
een auto-inbraak.

Gelukkig is er nu een oplossing: de
centrale registratie van gehandicaptenparkeerkaarten. Helaas doen nog lang
niet alle gemeenten mee. Wellicht
denken ze dat het veel tijd en dus geld
kost om mee te doen. Dit is niet waar:
het gebruik van de database is gratis en
vergt bijna geen inspanning. Daar staat
tegenover dat gemeenten een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de
veiligheid van kwetsbare burgers.
Dat wil toch iedereen?

Waarom meedoen?
Waarom bent u voor de centrale registratie
van gehandicaptenparkeerkaarten?
Die vraag stelden we aan vier mensen.
Onderstaand een samenvatting van hun
reactie; de volledige antwoorden vindt u op
www.shpv.nl/gehandicaptenparkeerkaart
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“Deelname is niet ingewikkeld en bezitters
van een gehandicaptenparkeerkaart zijn er
erg bij gebaat”

“Het voordeel voor gemeenten is zowel
minder criminaliteit als beter inzicht in het
aantal kaarten”

Voorloper: Hengelo
De gemeente Hengelo was een van de eerste gemeenten die aan de slag
ging met de centrale registratie van gehandicaptenparkeerkaarten.

Een deelnemende gemeente registreert
bij afgifte van een gehandicaptenparkeer
kaart het kaartnummer, de ingangsdatum
en de vervaldatum in de centrale database.
Als een gebruiker de kaart als gestolen of
vermist opgeeft, kan de gemeente deze
direct in de database blokkeren.

Handhavers controleren op straat of
een kaart terecht wordt gebruikt,
door het kaartnummer in te voeren
in hun zakcomputer. Dit blijkt een
effectieve methode tegen misbruik
van gehandicaptenparkeerkaarten.

Allemaal meedoen!

Waarom moeten alle
gemeenten meedoen?
Een voorbeeld:
• H
 engelo registreert gehandicapten
parkeerkaarten in de centrale database.
• D
 e kaart van een inwoner van Hengelo
wordt gestolen.
• I n Hengelo kan de dief de kaart niet
gebruiken.
• I n een plaats die nog geen gebruikmaakt
van de centrale database en dus van
handhaving hierop, kan de kaart nog
wel worden misbruikt.
Daarom: hoe meer gemeenten meedoen,
hoe minder misbruik mogelijk is.

7 stappen
Hoe doet uw gemeente mee? Welke stappen moet u zetten om deel te nemen
aan de centrale registratie van gehandicaptenparkeerkaarten?

Bent u overtuigd van de noodzaak en
wilt u vandaag nog beginnen met de
registratie? Download dan direct het
aanvraagformulier voor het productie
certificaat. Wilt u eerst meer weten?
Neem dan contact op met Frans Fransen,

1.

Vraag een productiecertificaat aan

2.

Installeer het productiecertificaat

3.

Teken de overeenkomst

4.

Pas afgifteproces aan

5.

Pas handhaving aan

6. Communiceer over de registratie
7.

Voer huidige administratie in

implementatiemanager bij de RDW:
ffransen@rdw.nl De centrale database
voor de registratie van de gehandicapten
parkeerkaarten maakt deel uit van het
Nationaal Parkeerregister bij de RDW.

>	Download het aanvraagformulier (via
www.shpv.nl/gehandicaptenparkeerkaart).
>	In de brief die u ontvangt bij het productiecertificaat leest u hoe de installatie op
alle werkplekken verloopt.
> Om deel te nemen dient uw gemeente een
overeenkomst met het Servicehuis
Parkeren te ondertekenen.
>	Dit kan met de webapplicatie van de RDW
en eventueel via een aanpassing in het
systeem van uw leverancier.
> Handhavers controleren het nummer via
de meldkamer, met een applicatie op de
telefoon of met handhavingsapparatuur.
>	Doe dit met baliemedewerkers, hand
havers en gebruikers van de
gehandicaptenparkeerkaart.
>	U moet eenmalig alle gehandicapten
parkeerkaarten registreren. De RDW
stelt hiervoor een handig Excel-format
beschikbaar.

Colofon

Contact

Deze informatie over de registratie
van gehandicaptenparkeerkaarten is
een uitgave van het ministerie van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
Andere betrokken partijen zijn de Rijksdienst
voor het Wegverkeer (RDW) en het
Servicehuis Parkeer- en Verblijfsrechten
(SHPV).

Kijk voor meer informatie op
www.shpv.nl/gehandicaptenparkeerkaart
Neem voor meer informatie contact op
met Frans Fransen, implementatiemanager
Nationaal Parkeer Register bij de RDW,
FFransen@rdw.nl of 06-52 07 77 77.
De centrale registratie van gehandicapten
parkeerkaarten maakt onderdeel uit van het
Servicehuis Parkeren, een dienst van de
coöperatie Servicehuis Parkeer- en Verblijfsrechten en de Rijksdienst voor het Wegverkeer.
Meer weten over het Servicehuis Parkeren?
Zie www.shpv.nl/servicehuis-parkeren

Met dank aan:
De gemeente Hengelo: www.hengelo.nl
De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG): www.vng.nl
De Chronisch zieken en Gehandicapten Raad Nederland (CG-Raad): www.cg-raad.nl
De gemeente Utrecht: www.utrecht.nl
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