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Doelstelling van de pilot

Met behulp van Blockchain/Smart Contracts het 
proces van de aanvraag, toekenning en controle 
van de gehandicaptenkaart verbeteren. 

De Gemeente wenst een beter overzicht van de 
houders van gehandicaptenkaarten en wil 
aanverwante zaken automatisch kunnen regelen. 



Context

GEMEENTE

Bij de toekenning van de gehandicaptenparkeerkaart 
zijn meerdere partijen betrokken: 

GGD 
Keuring

RDW 
Nationaal 

parkeerregister

EU / I&M BURGERS



Gehandicapten parkeerkaart en -plaats



Achtergrond

Met gehandicaptenkaart makkelijker op pad
 •   Tegengaan van misbruik
 •   Fraudepreventie
 •   Diefstalpreventie

Ca. 350.000 in omloop (gegevens leverancier), 
waarvan ca. 267.000 in NPR



Kenmerken Blockchain



Blockchain: een gedistribueerd grootboek 
waarin transacties onherroepelijk worden vastgelegd 

Voorkomt dubbele 
transacties

Zorgt voor 
authenticatie 

Creëert 
vertrouwen

Biedt anonimiteit
voor gebruikers



Technologie die zich kenmerkt door

 •  Ontbreken ‘trusted third party’: wordt  vervangen   
    door het netwerk van computers/servers dat consensus  
    moet bereiken over geldigheid transacties
     Er is intern dus geen beheerder (TTP) meer met    
    ‘superrechten’ die data onzichtbaar kan aanpassen.
 •  Gedistribueerd: alle deelnemers (nodes) hebben een  
     volledige kopie van het overzicht van transacties

Een blockchain is een niet te wijzigen, 
onkraakbaar en transparant log van 
gebeurtenissen



Voordelen

Onherroepelijkheid



Cryptografie 

0101010101
1011011011
001001001001

Voordelen



Onrechtmatig wijzigen niet mogelijk

Voordelen



Gehandicaptenparkeerkaart en blockchain: 
wat zijn de mogelijkheden? 



Tijdens hun pilots hebben Schiedam en Drechtsteden onderzocht 
wat de impact kan zijn van blockchain op het aanvraag- en handhavingsproces

HANDHAVINGSPROCES:
verbeteren door beter delen 
van informatie in de keten? 

AANVRAAGPROCES:
vereenvoudigen met blockchain? 



Aanvraagproces



Besparing en e�iciencywinst, mits..

Er zijn gebruiksvriendelijke applicaties beschikbaar 
die, naast administratieve parameters zoals 
‘tarieven’, ‘gebieden’, ‘vergunningen(soorten)’ en 
‘personen’, de volgende eigenschappen bevatten: 

•   Koppeling met de RDW voor controle 
    kentekens; 
•   Koppeling met BRP via Makelaarsuite; 
•   Batch of direct afdrukken diverse 
     overzichten; 
•   Archiveren parkeervergunningen; 
•   Batch verlengen; 
•   Koppeling met Betalingen – en 
•   Vorderingensystemen



..kleine en middelgrote gemeenten samenwerken. 

 Samenwerken met veel gemeenten zou het besparingspotentieel 
van de wijziging in het proces en de daarmee gepaard gaande besparing 

rechtvaardigen. Gemeenten werken al op tal van terreinen samen, 
bijvoorbeeld op het terrein van collectieve belastinginning. 



Handhavingsproces



Handhaving verbeteren met blockchain? 

Meerdere ketenpartners krijgen toegang tot een gedeelde registratie, 
die realtime inzicht gee� en door alle ketenpartners tegelijkertijd kan worden gebruikt. 

Dit versterkt in elk geval de fraudeaanpak.



Randvoorwaarde: van papier naar digitaal

Houder Smartphone

Vergunning
Kenteken Locatie Rapportage



Kenteken parkeren koppelen aan NPR-registratie



Betrokken partijen

PROVIDERHANDHAVINGGEMEENTE GGD 
Keuring

RDW 
Nationaal 

parkeerregister

BURGERS



De gehandicaptenparkeerkaart 
wordt vervangen door een app

 •   Inloggen bij parkeren via     
      gehandicaptenparkeerplaats-app: 
               kenteken + gehandicaptenparkeerkaart

 •   Misbruik tegengaan door ook    
      vingerafdruk te gebruiken ter    
      bevestiging van parkeeropdracht

 •   Misbruik tegengaan door gegevens   
      sensoren in parkeerplaats te matchen 
      met parkeeropdrachten 
      gehandicaptenparkeerplaats-app

Log In



Doorgeven van smartphone ontmoedigen - alert

Toename

Geoorloofd gebruik

Toename



Voordelen



Het vernieuwde proces biedt 
twee grote voordelen

Betere service voor 
de burger

Meer doen met data, versterking 
fraudebestrijding



Meer doen met data, 
versterking fraudebestrijding



Handhaving achteraf – business intelligence

Toename

Geoorloofd gebruik



Informatie voor parkeerbeleid



Beter inzicht in gebruik invalidenparkeerplaatsen



Betere service voor de burger



Informatievoorziening naar de burger

Op basis van gegevens over het gebruik van de 
gehandicaptenparkeerplaats (realtime) 

informatie verscha�en over: 

Alternatieve 
parkeerplekken

Beschikbare 
parkeerplekken

Evenementen / 
gebeurtenissen op plekken 
waar houder van de kaart 

vaak (of juist niet vaak) komt. 

!



Dankzij de app minder boetes door onduidelijkheid

Ter illustratie: bij de gemeente Schiedam kun je met een 
gehandicaptenparkeerkaart onbeperkt parkeren, terwijl dit in Maassluis is 

gemaximaliseerd is tot 3 uur. Hierdoor krijgen mensen vaak een boete. 

!
€ 100



Toon beschikbare parkeerplaats via app





Doorontwikkelen / aansluiten landelijk initiatief?


