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1 Inleiding 
Deze gebruikershandleiding beschrijft de werking van de webapplicatie 
gehandicaptenparkeerkaarten (GPK). Met deze digitale dienst kunnen gemeenten online een 
gehandicaptenparkeerkaartnummer registreren in het Nationaal Parkeer Register (NPR) en, indien 
gewenst, een geregistreerde GPK te koppelen aan een voertuig. Door de mogelijkheid om een 
voertuig te koppelen aan een GPK wordt een bijdrage geleverd aan het terugdringen van fraude met 
het gebruik van GPK. Een kaart kan slechts aan één voertuig tegelijk gekoppeld worden. 
 
De gemeente wordt in deze handleiding beschreven als gebiedsbeheerder. 
 
Deze handleiding beschrijft in een aantal stappen hoe u verbinding kunt leggen met de RDW en op 
welke wijze de digitale dienst werkt. 
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2 Opstarten en afsluiten 
In dit hoofdstuk wordt beschreven welke zaken u nodig heeft voordat u aan de slag kunt met de 
digitale dienst. 
 
2.1 Wat heeft u nodig? 
Van de RDW heeft u de volgende documenten en producten ontvangen: 

- Een door de RDW afgegeven certificaat voor gemeenten. 
- Een code voor de installatie van het certificaat. 
- Deze gebruikershandleiding. 

 
Enkele belangrijke zaken voordat u het RDW-certificaat installeert en de wijze waarop u het 
certificaat kunt installeren vindt u op de website van het Nationaal Parkeer Register (NPR): 
Certificaten en aanvraagformulieren | NPR (nationaalparkeerregister.nl). 
 
2.2 Opstarten 
Start uw internetbrowser en ga naar https://gpk.rdw.nl. 
 
Afhankelijk van de instellingen van uw internetbrowser en het aantal certificaten dat u op uw 
systeem heeft geïnstalleerd, wordt gevraagd een certificaat te selecteren. 
 
Indien bij de installatie een persoonlijke sleutel is ingesteld wordt u gevraagd om deze in te vullen na 
het selecterren van het certificaat. 
 
2.3 Afsluiten 
Voor het afsluiten van de web applicatie kunt u de internetbrowser sluiten. 
 
Als u bent ingelogd en u gebruikt de applicatie een half uur niet, dan sluit de applicatie automatisch. 
  

https://www.nationaalparkeerregister.nl/downloads/certificaten-en-aanvraagformulieren
https://gpk.rdw.nl/
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3 GPK-applicatie 
Dit hoofdstuk beschrijft de werking van de digitale dienst gehandicaptenparkeerkaart (GPK). Eerst 
wordt algemene informatie gegeven. Vervolgens wordt het registreren GPK beschreven. Daarna 
komt het beëindigen van een GPK aan bod. Tot slot wordt het raadplegen van een GPK beschreven. 
 
3.1 Algemeen 
Het beginscherm is het eerste scherm dat getoond wordt, als u de webapplicatie opstart. De menu-
opties zullen op alle schermen steeds beschikbaar zijn. Wanneer één van de menu-opties 
geselecteerd wordt, wordt deze gelijk weergegeven. 
 

 
 
3.2 Registreren GPK 
Leeg beginscherm registreren GPK: 
 

 
 
In het veld “Kaartnummer” dient u het nummer in te vullen dat voorgedrukt op de GPK staat. 
 
In het veld “Kenmerk” is het mogelijk om een zelfgekozen kenmerk te registreren bij de GPK. Houd 
hierbij rekening met de gevoeligheid van gegevens en registreer hier geen persoonsgegevens.  
 
Bij “Kaarttype” dient u te selecteren welk soort kaart het betreft. Indien iemand in aanmerking komt 
voor zowel een bestuurderskaart als een passagierskaart, dan kunt u kiezen voor een combikaart.  
Het is niet mogelijk om een kaartnummer dubbel op te voeren bij zowel bestuurderskaart als 
passagierskaart. 
  



 
 
3 B 1623j Gebruikershandleiding GPK-applicatie  5 
 

Het veld “Ingangsdatum” is standaard gevuld met de datum van vandaag. U kunt deze wijzigen door 
op de kalender te klikken. Het veld “Einddatum” is standaard gevuld met de datum die de maximale 
geldigheidsduur van 5 jaar aangeeft. U kunt deze datum wijzigen door op de kalender te klikken. Er 
zijn een aantal voorwaarden voor de ingangsdatum en einddatum: 

- de ingangsdatum mag niet voor 1 oktober 2001 liggen 
- de ingangsdatum mag niet verder dan 5 jaar in de toekomst liggen 
- de einddatum mag niet voor de ingangsdatum liggen 
- de einddatum moet binnen 5 jaar na de ingangsdatum liggen 

 
Voorbeeld van een ingevuld scherm met de juiste gegevens: 
 

 
 
 



 
 
3 B 1623j Gebruikershandleiding GPK-applicatie  6 
 

Het resultaat van een goed geregistreerde GPK: 
 

 
 
Als een kaart goed is geregistreerd dan komt u automatisch in het scherm om een voertuig bij de 
GPK te beheren. In dit scherm kunt u een kenteken koppelen aan de geregistreerde GPK. De begin- 
en einddatum bepalen de geldigheidsduur van deze koppeling. 
Let op: Er mag slechts één koppeling tussen GPK en kenteken tegelijk actief zijn. Wanneer tijdelijk 
een ander kenteken gekoppeld moet worden, is het noodzakelijk om eerst bij de huidige koppeling 
de gewenste einddatum te plaatsen. 
 

 wijzigen van een datum en tijd 

 ongedaan maken van een wijziging 

 koppelen van een voertuig 

 bevestigen van nieuwe einddatum en tijd 

 overnemen van actuele datum en tijd 
 
Wanneer het kenteken succesvol gekoppeld is, ziet dit er als volgt uit 

 
 
In dit overzicht worden ook kentekens getoond van voertuigen die in het verleden en/of toekomst 
zijn gekoppeld. 
Via gereed kan het scherm vervolgens afgesloten worden en komt u weer in het beginscherm van 
“Registreren GPK” terecht. 
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U kunt de einddatum van een gekoppeld kenteken wijzigen door op het kalender pictogram te 
klikken en vervolgens de juiste datum en tijd te selecteren. Door middel van het groene vinkje kunt u 
de nieuwe einddatum en tijd bevestigen. 
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3.3 Beëindigen GPK 
Leeg beginscherm beëindigen GPK: 
 

  
In het veld “Kaartnummer” dient u het nummer in te vullen dat voorgedrukt op de GPK staat. De 
GPK wordt vervolgens getoond en u dient een nieuwe einddatum in te voeren. Deze staat standaard 
op de dag van vandaag. 
Nadat u op de knop “Beëindigen” hebt geklikt, worden de gegevens van de kaart getoond. 
 

 
  
Nadat de nieuwe einddatum is ingevuld en op de knop “Akkoord” is geklikt, kan de GPK definitief 
beeindigd worden door op de knop “Bevestigen” te klikken. 
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Wanneer de GPK definitief beëindigd is, wordt dit bevestigd d.m.v. het volgende scherm: 
 

 
  
Let op: Wanneer een foutieve einddatum is gekozen dan kunt u, door opnieuw de stappen voor het 
beëindigen van een GPK te volgen, de einddatum corrigeren en de juiste datum invoeren. Een 
eventuele koppeling met een kenteken die door de eerste actie onterecht is beëindigd, zal opnieuw 
opgevoerd moeten worden. 
 
Door op volgende beëindigen te klikken komt u weer terecht in het startmenu van “Beëindigen GPK” 
en kan een volgende GPK beëindigd worden. 
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3.4 Raadplegen GPK en beheer voertuig 
Via dit scherm kunt u een GPK en een eventueel bijbehorend voertuig raadplegen of muteren. Ook is 
het mogelijk om de complete registratie van GPK’s op te vragen via een downloadbaar bestand. 
 
Leeg beginscherm raadplegen GPK: 
 

 
 
In het veld “Kaartnummer” dient u het nummer in te vullen van de GPK die u wilt gaan raadplegen. 
 

 
 
In dit scherm kunt u wijzigingen doorvoeren in het gekoppelde kenteken bij de GPK. U kunt een 
nieuw kenteken toegevoegen of een reeds opgevoerd kenteken beëindigen door deze een 
einddatum te geven. 
Let op: Er mag slechts één koppeling tussen GPK en kenteken tegelijk actief zijn. Wanneer tijdelijk 
een ander kenteken gekoppeld moet worden, is het noodzakelijk om eerst bij de huidige koppeling 
de gewenste einddatum te plaatsen. 
 

 wijzigen van een datum en tijd 
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 ongedaan maken van een wijziging 

 koppelen van een voertuig 

 bevestigen van nieuwe einddatum en tijd 

 overnemen van actuele datum en tijd 
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3.5 Corrigeren GPK 
Mocht er tijdens het registreren een fout zijn gemaakt in het kaarttype, kenmerk, begindatum en/of 
einddatum dan kunt u dit wijzigen door op corrigeren te klikken: 
 

 
 
In dit scherm kunt u de gegevens wijzigen. Als het goed staat klikt u op bevestigen. 
 
Er zijn een aantal voorwaarden voor de ingangsdatum en einddatum: 

- de ingangsdatum mag niet voor 1 oktober 2001 liggen 
- de ingangsdatum mag niet verder dan 5 jaar in de toekomst liggen 
- de einddatum mag niet voor de ingangsdatum liggen 
- de einddatum moet binnen 5 jaar na de ingangsdatum liggen 
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3.6 Overzicht GPK’s 
Via de knop “Bestand downloaden” wordt een overzicht van de volledige GPK registratie 
gedownload van de organisatie die ingelogd is in de applicatie.  
 
Dit overzicht bevat de volgende informatie: 

- Mantelrecht-ID: Technische code waarmee de GPK via een zaaksysteem kan worden 
gemuteerd.  

- Kaartnummer: Het kaartnummer van de GPK die bij de registratie is opgevoerd. 
- Kaarttype: De kaartsoort die bij de registratie is opgevoerd. 
- Ingangsdatum/tijd (UTC): De ingangsdatum van de GPK die bij de registratie is opgevoerd. 

Deze datum is in UTC notatie vastgelegd in het NPR. 
- Einddatum/tijd (UTC): De einddatum van de GPK die bij de registratie is opgevoerd. 

Deze datum is in UTC notatie vastgelegd in het NPR. 
- Kenmerk: Het zelfgekozen kenmerk welke bij de registratie is opgevoerd. 
- Registratiedatum/tijd (UTC) vastlegging kaart: De datum waarop de GPK is vastgelegd. 

Deze datum is in UTC notatie vastgelegd in het NPR. 
- Registratiedatum/tijd (UTC) beëindiging kaart: De datum waarop de GPK is beëindigd. 

Deze datum is in UTC notatie vastgelegd in het NPR. 
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4 Meer informatie 
Deze handleiding beschrijft de werking van de digitale dienst Service Huis Parkeren beheer GPK. De 
handleiding stelt gebiedsbeheerders in staat om zelfstandig gehandicaptenparkeerkaarten te 
registreren, raadplegen of te beëindigen en het koppelen van een kenteken aan een GPK. 
 
4.1 Vragen 
Voor vragen over deze dienst en/of overige vragen m.b.t. de diensten van het Nationaal Parkeer 
Register kunt u contact opnemen met de klantenservice van de RDW of contact zoeken via de 
website www.nationaalparkeerregister.nl. 
De klantenservice is op werkdagen telefonisch bereikbaar van 08.00 tot 17.00 uur op 
telefoonnummer 088 008 7447. 
 
4.2 Verstoringen 
In het geval van verstoringen en/of foutmeldingen kunt u contact opnemen met de Servicedesk ICT 
van de RDW. De Servicedesk ICT is 7 dagen per week en 24 uur per dag bereikbaar op 
telefoonnummer 0598 692 169. Op werkdagen van 07:30 – 17:00 uur kan de Servicedesk ICT door 
middel van e-mail bereikt worden via servicedesk@rdw.nl. 

http://www.nationaalparkeerregister.nl/
mailto:servicedesk@rdw.nl
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