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Geachte raadsleden,
Sinds 2011 is het voor u als gemeente mogelijk om gehandicaptenparkeerkaarten (GPK’s) landelijk
te registreren in het Nationaal Parkeer Register (NPR) bij de Rijksdienst voor Wegverkeer (RDW).
Helaas heeft uw gemeente dit nog niet gedaan.
Ieder(in), netwerk voor mensen met een beperking of chronische ziekte, betreurt dit. GPK’s zijn
veel geld waard op de zwarte markt, omdat er bijna overal gratis mee geparkeerd kan worden.
Jaarlijks worden dan ook veel GPK-houders de dupe van auto-inbraken.
Huidige situatie
De huidige situatie voor GPK-houders in uw gemeente is dat de gestolen kaart alleen binnen de
eigen gemeente bekend zijn. Als niet alle gemeenten meedoen aan centrale registratie, kan een
GPK nog wel oneigenlijk worden gebruikt in een gemeente die nog niet aan centrale registratie
doet. De gebruikers van de kaart in uw gemeente lopen daarmee een verhoogde kans op diefstal
en het aanvragen van een nieuw/vervangend document. Rompslomp die op eenvoudige wijze
vermeden kan worden.
Bijdrage leveren aan veiligheid kwetsbare burgers
Als alle gemeenten gebruikmaken van het registratiesysteem, krijgen veel gebruikers het een stuk
gemakkelijker. Zo wordt de kaart direct geblokkeerd en hoeven ze geen aangifte meer te doen bij
de politie. Bovendien kunnen ze direct naar het gemeentehuis om een nieuwe kaart aan te vragen.
Door mee te doen aan registratie levert uw gemeente dus een belangrijke bijdrage aan de
veiligheid van kwetsbare burgers.
Meedoen is eenvoudig en gratis
Wilt u voortaan voorkomen dat GPK-houders slachtoffer worden van een auto-inbraak? Ruim 300
gemeenten doen al mee aan het registratiesysteem!

Aan het landelijk registreren van GPK’s zijn geen kosten verbonden. Online kunt u op gemakkelijke
wijze de uitgegeven kaartnummers met data doorgeven. Persoonsgegevens worden niet
geregistreerd.
Meteen aansluiten?
Om van start te gaan met de landelijke registratie van GPK’s, kunt u het beste contact opnemen
met Frans Fransen, implementatiemanager Parkeren bij de RDW. Hij kan u meer vertellen over het
aansluiten, het aansluitproces uitleggen en eventueel al afspraken maken over aansluiting.
Contactgegevens
Frans Fransen, implementatiemanager NPR bij de RDW
Email:

FFransen@rdw.nl

Telefoonnummer:

06-5207 77 77

Website:

http://www.shpv.nl/gehandicaptenparkeerkaart

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking.
Met vriendelijke groet,

Illya Soffer
directeur
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