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 aansluiten
van parkeerautomaten, het digitaliseren van parkeerhandhaving en het landelijk vastleggen van Gehandicaptenparkeerkaarten.
Voor meer informatie kunt u ook contact opnemen met
Frans Fransen, relatiemanager Parkeren van de RDW
E-mail: npr@rdw.nl
Telefoon: 06-5207 7777
Maddy van Bilsen, accountmanager SHPV
E-mail: info@shpv.nl
Telefoon: 06 1017 5461

Gemeenten
stappen
eenvoudig in
// Vijf stappen
Om uw eigen digitale .parkeervergunningssysteem aan
te sluiten op het NPR, hoeft uw gemeente slechts vijf
stappen te doorlopen. De RDW kan u hierbij ondersteunen.
1. Aanpassen parkeerverordening
Uw gemeente neemt in de parkeerverordening de
mogelijkheid van parkeren op basis van het kenteken
op. In principe is hiervoor een raadsbesluit nodig.
2. Parkeergegevens aanleveren bij het NPR
Via een applicatie controleert u of de gegevens in het
NPR over de parkeer- en vergunningsgebieden in uw
gemeente correct zijn. Zo nodig past u de gegevens
aan.
3. Overeenkomst afsluiten met het SHPV
Uw gemeente sluit een aansluitovereenkomst af met
het Servicehuis Parkeer- en Verblijfsrechten (SHPV).

IMPLEMENTATIE //

4. Handhaving aansluiten op het NPR
U laat, door de leverancier, de software van de
handhavingsapparatuur aanpassen. De handhavers
kunnen daarmee via een beveiligde verbinding
gegevens opvragen uit het NPR.
5. Vergunningensysteem aansluiten op NPR
U laat de software van uw parkeervergunningssysteem
geschikt maken voor een koppeling met het NPR.

ONDERSTEUNING //

De RDW helpt
en adviseert
// De RDW maakt het u gemakkelijk…
De RDW faciliteert gemeenten bij het invoeren van
NPR-diensten. Wij geven uw gemeente technische
ondersteuning bij het aansluiten op het NPR.
Daarnaast kunt u met al uw vragen bij de RDW
terecht.

Nationaal Parkeer Register

// Servicehuis Parkeer- en Verblijfsrechten
Het Servicehuis Parkeer- en Verblijfsrechten (SHPV)
faciliteert gemeenten bij het uitvoeren van hun
parkeerbeleid. Kijk ook op www.shpv.nl.

// Investeringen
Voor het gebruik van het Nationaal Parkeer Register
betaalt u de kosten die zijn opgenomen in de overeenkomst met SHPV. Die stelt SHPV jaarlijks vast.
Daarnaast moet u rekening houden met de investeringen die gemoeid zijn met de bovenstaande stappen,
zoals softwareaanpassingen.
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Modernisering van registratie
en aanvraag

Parkeervergunningen
in het NPR

Modernisering van registratie en aanvraag
// Alle parkeerrechten in één systeem
// Klantgericht aanvraagproces mogelijk
// Efficiëntere parkeerhandhaving
// Beter inzicht in parkeerstromen in uw gemeente

AANLEIDING //

Moderniseer de
registratie van uw
parkeervergunningen
Het Nationaal Parkeer Register (NPR) is de
landelijke database voor actuele parkeergegevens
en parkeerrechten. U kunt het NPR ook gebruiken
om de parkeervergunningen in uw gemeente te
registreren. Dit maakt een digitaal aanvraag
proces voor parkeervergunningen mogelijk.
Ook krijgt u een beter inzicht in de parkeer
stromen in uw gemeente.
Bovendien is het een opstap naar efficiëntere
digitale handhaving. Zo vormt het NPR de
basisinfrastructuur waarmee uw gemeente stap
voor stap zijn parkeerdiensten kan digitaliseren.
// Nationaal Parkeerregister
Het Nationaal Parkeer Register (NPR) is een landelijke
database voor parkeergegevens, beheerd door de
RDW. Uw gemeentelijke parkeergebieden en –tarieven
staan al in dit register, net als die van alle Nederlandse
gemeenten. Zo zijn deze openbare gegevens beschikbaar voor aanbieders van parkeerdiensten en navigatiesystemen. Uw gemeente kan deze gegevens
eenvoudig zelf beheren.

Het NPR kan ook gebruikt worden voor het registreren
van dynamische informatie over actuele parkeerrechten.
Daarmee maakt het NPR moderne parkeerdiensten en
het invoeren van digitale handhaving mogelijk.
Het NPR is de ideale en betrouwbare database voor
bijvoorbeeld mobiel parkeren, het centraal registreren
van gehandicaptenparkeerkaarten en het vastleggen
van parkeerrechten via parkeerautomaten met
kentekeninvoer. En voor alle soorten van parkeer
vergunningen.
// Behoefte aan moderner registratiesysteem
Gemeenten beschikken veelal over een eigen systeem
om parkeervergunningen vast te leggen. Het ene
systeem is robuuster en moderner dan het andere.
Ook bieden niet alle systemen de mogelijkheden voor
informatie-uitwisseling of verdere digitalisering van het
aanvraagsysteem.
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Parkeervergunningen
in het NPR
// Alle vergunningen in één systeem
Het Nationaal Parkeer Register biedt u de oplossing. In
het NPR is het namelijk mogelijk om gemeentelijke
parkeervergunningen toe te voegen. Denk aan
tijdelijke of permanente vergunningen voor bewoners
en bezoekers en milieuontheffingen. Uw gemeente
neemt dan in het NPR ten eerste alle zones voor
vergunningparkeren op. U beheert deze gegevens
eenvoudig zelf. U kunt gemakkelijk nieuwe zones voor
vergunningparkeren toevoegen of weghalen of de
voorwaarden hiervan aanpassen. Ten tweede voegt u
in het NPR de kentekens van de op dit moment
verleende parkeervergunningen met bijbehorende
zones toe. Uiteraard zijn deze gegevens niet openbaar.
// Digitaal aanvraagproces
Het gemeentelijke digitale vergunningensysteem opent
de deuren voor het uitbreiden van uw digitale
dienstverlening. U kunt bijvoorbeeld uw burgers de
mogelijkheid bieden om hun parkeervergunning
voortaan zelf aan te vragen, te wijzigen of op te
zeggen. Alle mutaties worden dan direct doorgevoerd.
U beschikt daardoor te allen tijde over een actueel
bestand met daarin alle toegekende parkeervergunningen op kenteken.

OPLOSSING //

// Efficiënte handhaving
Met de overstap naar één digitaal systeem voor de
parkeerrechten in uw gemeente, kunt u ook de
handhaving efficiënter inrichten. Via moderne
scanapparatuur controleren de handhavers in minder
tijd meer kentekens van geparkeerde voertuigen.
Deze gegevens worden automatisch vergeleken met de
actuele parkeerrechten zoals vastgelegd in het NPR.
Foutparkeerders krijgen geautomatiseerd een bon
thuisgestuurd. Uw handhaving wordt zo veel efficiënter
ingericht.
// Digitale vergunning
Registreert u vergunningen in NPR, dan hebben
vergunninghouders geen papieren vergunning meer
nodig. het kenteken met bijbehorende informatie
worden opgeslagen in uw vergunningensysteem en
doorgegeven aan het NPR is geregistreerd.
Bovendien kunt u uw burgers werk besparen door
gegevens te gebruiken die al bekend zijn bij de
overheid. Zelf kunt u geautomatiseerde controles op
de afgifte inbouwen, bijvoorbeeld een check op het
kentekenregister. Dit scheelt uw organisatie veel
administratieve handelingen. Voor uw vergunning
houders is dit gemakkelijker en flexibeler. Als zij
bijvoorbeeld een andere auto kopen of tijdelijk een
leenauto hebben, kunnen ze dat zelf direct aanpassen.
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Instappen
in modern en
beproefd systeem
// Instappen in modern en beproefd systeem
Het NPR is een modern en beproefd systeem. Het
systeem werkt in de praktijk en heeft een uitstekende
performance. Gemeenten die hun vergunningen in
NPR vastleggen, waarderen het gemak en de solide
infrastructuur. De stap naar verdere digitalisering is
daar al eerder ingezet. Het NPR heeft bewezen dat het
moderne parkeerdiensten mogelijk maakt.

VOORDELEN //

// Voor en door gemeenten
Het NPR en zijn diensten zijn een initiatief van de
coöperatie Servicehuis Parkeer- en Verblijfsrechten
(SHPV). Nieuwe diensten ontstaan daarom vanuit een
gedeelde behoefte van gemeenten en worden
ontwikkeld om gemeenten zo goed mogelijk te
faciliteren.

// Inzicht in parkeerstromen
Met het digitaal vastleggen van vergunningparkeren
krijgt u een goed beeld van het gebruik van de
parkeervergunningen in uw gemeente. U kunt dit
beeld nog vollediger maken door ook andere parkeerstromen aan het NPR toe te voegen. Bijvoorbeeld
straatparkeren. Daarmee kunt u in het NPR te allen
tijde alle parkeertransacties in uw gemeente monitoren. Hoe meer u de mogelijkheden van het NPR benut,
hoe inzichtelijker het beeld wordt.
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