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Doel 
Met behulp van dit proces worden berekende bedragen van verworven rechten herberekend voor 
een gespecificeerd gebied en een gespecificeerde periode op grond van de regeling op een bepaalde 
peildatum.  Alle rechten met een startdatum in de gespecificeerde periode worden herberekend. 
De herberekening wordt altijd in twee fasen uitgevoerd: eerst een simulatie en bij een akkoord 
daarop de herberekening in productie. Bij de simulatie vindt de herberekening plaats maar worden 
de rechten nog niet aangepast. 
 
Aanvraag 
De gebiedsbeheerder doet een aanvraag voor de herberekening. De aanvraag moet de volgende 
gegevens bevatten: 
• gebiedsbeheerdercode (AreaManagerId) 
• gebiedscode (AreaId) 
• begindatum herberekenen? (JJJJ.MM.DDXUU:MM:SS) 
• einddatum herberekenen? (JJJJ.MM.DDXUU:MM:SS) 
• peildatum herberekening (startdatum van de beoogde regeling) 
• aard van de herberekening (simulatie/ productie) 

Datums en tijden kunnen worden aangeleverd volgens lokale tijd. 
 
Simulatie 
De RDW beoordeelt de aanvraag van de gebiedsbeheerder op uitvoerbaarheid Dit gebeurt dezelfde 
of de volgende werkdag.  Bij een probleem wordt dit teruggekoppeld aan de gebiedsbeheerder. 
RDW zet de technische opdracht voor de herberekening klaar, zodat tijdens een nacht de simulatie 
wordt uitgevoerd. 
RDW koppelt de resultaten de volgende werkdag terug aan de gebiedsbeheerder met behulp van 
drie bestanden: 

- Een verwerkingsbestand met de statistieken van de opdrachten. 
- Een csv-bestand met alle verwerkte rechten. 
- Een csv-bestand met fout verworven rechten die ontstaan zijn na de herberekening. 

 
De gebiedsbeheerder beoordeelt het resultaat. Wanneer de gebiedsbeheerder niet akkoord is met 
het resultaat kan deze besluiten om opnieuw een (gewijzigde) aanvraag in te dienen, waarmee het 
proces opnieuw opgestart wordt. 
De doorlooptijd van de simulatie van aanvraag tot resultaat is 2 tot 4 werkdagen. 
 
Productie 
Wanneer de gebiedsbeheerder akkoord is met de herberekening die in simulatie is uitgevoerd, geeft 
deze de RDW de opdracht om de herberekening in productie uit te voeren met dezelfde parameters. 
 
RDW zet de technische opdracht voor de herberekening klaar, zodat tijdens een nacht de 
herberekening wordt uitgevoerd. De herberekende bedragen worden bij de desbetreffende rechten 
geadministreerd. De volgende werkdag koppelt de RDW het resultaat met behulp van het 
automatisch gegenereerde rapport terug aan de gebiedsbeheerder. 
De gebiedsbeheerder bepaalt vervolgens of en hoe de herberekening wordt afgehandeld. De 
gebiedsbeheerder kan kiezen voor: 
1. Geen actie (bijvoorbeeld in geval van nadeel voor de parkeerder) 
2. Verrekening via de providers. De gebiedsbeheerder zendt hiertoe de rapportage met 

instructies naar SHPV. SHPV zorgt er vervolgens voor dat de aanvraag naar de accountant 
wordt doorgezet zodat de gelden via de providers verrekend kunnen worden. 
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3. Teruggave van parkeergeld aan individuele parkeerders via Beroep & Bezwaar route. Het 
rapport uit NPR kan worden gebruikt om na te zoeken wat in elk individueel geval het effect 
van de herberekening is. 

De doorlooptijd van de herberekening van aanvraag tot resultaat is 2 tot 4 werkdagen. 
 
Toelichting resultaten 
Hieronder wordt een toelichting gegeven op de csv-bestanden met verwerkte rechten en rechten 
die vanwege een fout niet verwerkt zijn. 
 
Verworven recht 

Gegeven Omschrijving 
VERW_RECHT_ID Uniek nummer ter identificatie van een parkeer- of verblijfsrecht. 
AND_C_V_RECHT Identificatie van het land van herkomst van het voertuig waarvoor een 

parkeer- of verblijfsrecht verworven is. Dit veld kan door de 
rechtverwerver intermediair aangeleverd worden wanneer een 
voertuig bijvoorbeeld een buitenlands kenteken heeft. 

VERK_P_V_RECHT Identificatie van het verkooppuntnummer waar een parkeer- of 
verblijfsrecht verworven is. 

B_TYD_V_RECHT Datum + tijd waarop een parkeer- of verblijfsrecht begint. 
Deze datum + tijd is in UTC-notatie vastgelegd. 

E_TYD_V_RECHT Datum + tijd waarop een parkeer- of verblijfsrecht eindigt. 
Deze datum + tijd is in UTC-notatie vastgelegd. 

E_TYD_R_AANP Datum + tijd waarop een parkeer- of verblijfsrecht eindigt, zoals door 
het NPR is berekend. 
Deze datum + tijd is in UTC-notatie vastgelegd. 

BEDR_V_RECHT Bedrag voor het parkeer- of verblijfsrecht in euro (inclusief BTW) dat 
door een rechtverwerver bepaald is. 
Dit bedrag wordt door de rechtverwerver intermediair aangeleverd bij 
het registreren van het parkeer- of verblijfsrecht. 

BTW_V_RECHT De BTW over het aangeleverde bedrag voor een parkeer- of 
verblijfsrecht in euro. 
Indien van toepassing. 

BEDR_V_RECHT_B Bedrag voor het parkeer- of verblijfsrecht in euro (inclusief BTW) door 
het NPR berekend conform de regeling die door de gebiedsbeheerder is 
opgegeven. 
Als er geen regeling bekend is of als er geen tarieven bekend zijn, dan 
zal dit veld leeg zijn. 

BTW_V_RECHT_BER De BTW over het berekende bedrag voor een parkeer- of verblijfsrecht 
in euro. 
Indien van toepassing. 

KENM_RECHTV_INT Omschrijving of referentie die de rechtverwerver intermediair 
meegeeft aan een parkeer- of verblijfsrecht. 

RECHTV_V_RECHT Identificatie van de rechtverwerver intermediair die een parkeer- of 
verblijfsrecht heeft geregistreerd. 

RECHT_V_INT_OMS Omschrijving van de rechtverwerver intermediair die een parkeer- of 
verblijfsrecht heeft geregistreerd. 

GEB_BEH_V_RECHT Identificatie van de gebiedsbeheerder waaronder het gebied valt 
waarvoor een parkeer- of verblijfsrecht verworven is. 

GEBIEDS_BEH_OMS Omschrijving van de gebiedsbeheerder waaronder het gebied valt 
waarvoor een parkeer- of verblijfsrecht verworven is. 
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Gegeven Omschrijving 
GEB_C_V_RECHT Identificatie van het gebied waarvoor een parkeer- of verblijfsrecht 

verworven is. 
GEBIED_OMS Omschrijving van het gebied waarvoor een parkeer- of verblijfsrecht 

verworven is. 
REG_TYD_V_RECHT Datum + tijd waarop een parkeer- of verblijfsrecht in het NPR 

geregistreerd is. 
Deze datum + tijd is in UTC-notatie vastgelegd. 

COORD_V_RECHT De coördinaten die door de rechtverwerver opgegeven zijn voor de 
registratie van een parkeer- of verblijfsrecht. 

BEDR_V_RECHT_H Het bedrag dat voor een parkeer- of verblijfsrecht in rekening wordt 
gebracht na een herberekening. 

BTW_V_RECHT_HER De BTW over het berekende bedrag voor een parkeer- of verblijfsrecht 
in euro na een herberekening. 
Indien van toepassing. 

TYD_HERBEREK Tijdstip waarop voor het laatst een herberekening heeft 
plaatsgevonden voor het bedrag bij een parkeer- of verblijfsrecht. 

GEBR_DOEL_RECHT Identificatie van het gebruiksdoel dat opgegeven is bij de registratie van 
een parkeer- of verblijfsrecht. 

GEBR_DOEL_OMS Omschrijving van het gebruiksdoel dat opgegeven is bij de registratie 
van een parkeer- of verblijfsrecht. 

VERW_RECHT_GUID De unieke identificatie van het bericht waarmee het verworven recht is 
aangeboden aan het NPR. Deze identificatie dient ter voorkoming van 
onterechte dubbele registraties van een verworven recht, bijvoorbeeld 
in het geval dat een provider een bericht nogmaals aanbiedt wegens 
het niet hebben ontvangen van een antwoordbericht. 

R_TYD_E_TYD_VR Datum + tijd waarop de eindtijd van een parkeer- of verblijfsrecht in het 
NPR geregistreerd is. 
Deze datum + tijd is in UTC-notatie vastgelegd. 
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Fout verworven recht 

Gegeven Omschrijving 

FOUT-VERW_RECHT_ID Uniek nummer ter identificatie van een een fout_verworven_recht. 
GEB_BEH_FOUT Identificatie van de gebiedsbeheerder waarvoor een verworven recht 

werd aangeboden dat daar niet geregistreerd kon worden of waarbij 
een andere fout is opgetreden. 

GEB_CODE_FOUT Identificatie van het gebied waarin een verworven recht niet 
geregistreerd kon worden of waarbij een andere fout is opgetreden. 

VERK_P_FOUT Identificatie van het verkooppunt dat is meegegeven bij een verworven 
recht dat niet geregistreerd kon worden of waarbij een fout is 
opgetreden. 

RECHTV_INT_FOUT Identificatie van de rechtverwerver intermediair die een verworven 
recht niet heeft kunnen registreren of waarbij een andere fout is 
opgetreden. 

B_TYD_R_FOUT Datum + tijd waarop een verworven recht begint dat niet geregistreerd 
kon worden of waarbij een andere fout is opgetreden. 
Deze datum + tijd is in UTC-notatie vastgelegd. 

E_TYD_R_FOUT Datum + tijd  waarop een verworven recht eindigt dat niet 
geregistreerd kon worden of waarbij een andere fout is opgetreden. 
Deze datum + tijd is in UTC-notatie vastgelegd. 

FOUT_CODE_RECHT Identificatie van de fout waardoor een verworven recht niet 
geregistreerd kon worden. 

FOUT_OMS_RECHT Omschrijving van de fout waardoor een verworven rechten niet 
geregistreerd kon worden. 

REG_TYD_R_FOUT Datum + tijd waarop een fout met betrekking tot het opslaan van een 
verworven recht is geregistreerd. 

GEBR_DOEL_FOUT Identificatie van het gebruiksdoel dat opgegeven is bij een verworven 
recht dat niet geregistreerd kon worden of waarbij een andere fout is 
opgetreden. 

COORD_F_RECHT De coördinaten die door de rechtverwerver opgegeven zijn bij een 
mislukte registratie van een verworven recht. 
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