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Veelgestelde vragen over de Gehandicapten Parkeerapp 
  

Zijn er kosten verbonden aan het gebruik van de Gehandicapten Parkeerapp (GPA)?  

Nee, de app is gratis te downloaden in zowel de Apple Store (iOS) als Google Play (Android).   

  

Kan ik met elke telecomprovider de GPA gebruiken?  

Ja, dat kan.  

  

Ik heb een gehandicapt kind. Kan ik iemand anders machtigen om gebruik te maken van de 

GPA?  

Dat kan; u kunt in de GPA een tijdelijke of permanente machtiging afgeven. U vindt de 

handleiding hiervoor op de website: www-at.gpkapp.nl/zo-werkt-het/  

  

Wat is iDIN en waarom wordt hier bij registratie om gevraagd?  

Een gehandicaptenparkeerkaart is persoonsgebonden. Daarom is het noodzakelijk om uw 

identiteit te controleren. iDIN is te vergelijken met iDEAL. Het is gebaseerd op 

internetbankieren en hanteert dezelfde beveiligingstechnieken. Als je gebruik wilt maken van 

iDIN via bijvoorbeeld een desktop of laptop, dan heb je een e-dentifier, scanner of ander 

inlogmiddel van je bank nodig. Het CIB (Centraal InkoopBureau B.V.), de aanbieder van de 

GPA, krijgt géén inzage in uw financiële gegevens. Uw bank verstrekt via iDIN alleen uw 

naam, geboortedatum, adresgegevens, e-mailadres en telefoonnummer aan het CIB. Op de 

site van uw bank geeft u toestemming voor het eenmalig verstrekken van deze NAW-

gegevens aan het CIB. Uw bank verstrekt via iDIN nooit saldo- of betaalgegevens aan het 

CIB.  

  

Geef ik met iDIN een machtiging om geld af te schrijven van mijn bankrekening?  

Nee. Uw bank verstrekt via iDIN nooit saldo- of betaalgegevens aan het CIB.  

  

Hoeveel tijd zit er tussen het moment van aanvraag en goedkeuring door de gemeente?  

In principe enkele dagen, mits alle gegevens kloppen.  

  

Wat als ik niet digitaal vaardig ben/geen smartphone heb?  

U kunt ook uw papieren gehandicaptenparkeerkaart blijven gebruiken. In het najaar van 

2019 gaat Gemeente Alphen aan den Rijn werken met een scanauto. Als u de app niet 

gebruikt, is het mogelijk dat u een boete ontvangt. U moet dan vervolgens aantonen dat u 

een Gehandicaptenparkeerkaart heeft, dan wordt de boete geseponeerd. Wij raden het 

gebruik van de app daarom wel aan.  

Indien u echt niet in staat bent om de app te gebruiken, kunt u ons eenmalig vragen uw 

kenteken aan de gehandicaptenparkeerkaart te koppelen. Dit is alleen mogelijk voor 1 
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kenteken, dus als u vaak van auto wisselt zult u de bestuurders moeten vragen de app te 

downloaden. Hiervoor kunt u de gemeente bellen via 14 0172. 

  

In welke gemeentes kan ik parkeren met de GPA?  

Voorlopig kunt u de app alleen gebruiken in de gemeente Alphen aan den Rijn. Wij zijn de 

eerste gemeente die deze app gaat gebruiken. Via de website www-at.gpkapp.nl houden we 

u op de hoogte over de komst van nieuwe gemeentes.  Kan dit niet ook via 

nieuwsberichten/pushberichten in de app?   

  

Kan ik de GPA gebruiken in het buitenland?  

Nee, in het buitenland gebruikt u de papieren gehandicaptenparkeerkaart.  

  

Kan ik de GPA gebruiken op parkeerplaatsen waar ik moet betalen en blauwe zones?   

Ja, graag. U hoeft dan de gehandicaptenparkeerkaart niet meer zichtbaar in de auto te 

plaatsen. Dit moet nog wel op algemene gehandicaptenparkeerplaatsen.  In Alphen aan den 

Rijn is het parkeren op straat voor gehandicapten altijd gratis. In parkeergarages moet u 

gewoon een kaartje trekken en betalen. 

 

Als de app straks ook gebruikt kan worden in een gemeente waar betaald parkeren geldt 

voor gehandicapten, kan via de app worden betaald. Via de website www.gpkapp.nl houden 

we u op de hoogte over de ontwikkelingen op dit gebied.  

  

Waar kan ik gratis parkeren in de gemeente Alphen aan den Rijn?   

U kunt in de gemeente Alphen aan den Rijn op straat overal gratis parkeren. In 

parkeergarages moet u gewoon een kaartje trekken en betalen. 

Als u de app gebruikt, hoeft u de gehandicaptenparkeerkaart niet meer achter de voorruit te 

plaatsen. Dit moet nog wel op algemene gehandicaptenparkeerplaatsen.  

  

Moet ik de fysieke kaart in de auto plaatsen wanneer ik op een gehandicaptenparkeerplaats 

parkeer?  

Zie antwoord op de vorige vraag.  

  

Kan ik de GPA voor elke auto gebruiken?  

Ja, u kunt elk gewenst kenteken toevoegen aan de GPA.  

  

Hoe controleert de handhaver mijn parkeertransactie via de GPA?  

De handhaver scant uw kenteken en ziet aan de hand hiervan of er op dat kenteken een 

juiste parkeeractie is gestart. Deze controle kan plaatsvinden via een handterminal of 

automatisch uitgelezen worden door een scanauto.  

  

Ik ben mijn wachtwoord vergeten, wat moet ik doen?  

Klik in de GPA op de button “Wachtwoord vergeten”. U ontvangt vervolgens een e-mail met 

daarin een link waarmee u uw wachtwoord kunt wijzigen.  
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Ik ben mijn inloggegevens kwijt, wat moet ik doen?  

Neem in dit geval contact op via gpa@cib.nl of bel 079-36 38 400, dan helpen wij u verder.  

  

Ik heb een boete gekregen terwijl ik wel stond aangemeld. Wat moet ik doen?  

Als u onterecht een parkeerboete heeft gekregen op een plaats waar betaald parkeren geldt 

of bij een blauwe zone, kunt u bezwaar maken bij ParkeerService en aantonen dat u een 

gehandicaptenparkeerkaart heeft.  

Als u een bekeuring heeft gekregen voor parkeren op een algemene 

gehandicaptenparkeerplaats, dan kunt u bezwaar maken bij de Officier van Justitie en 

aantonen dat u een gehandicaptenparkeerkaart heeft.  
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