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Persbericht

Einde aan fraude van parkeerkaarten voor personen met een handicap?
Het is de top-ergernis bij personen met een handicap: het misbruik van parkeerkaarten en het
onterecht gebruik van gehandicaptenparkeerplaatsen.
Volgens een recent bericht in de media behoort maar liefst 35% van de parkeerkaarten voor
personen met een handicap die in omloop zijn toe aan personen die overleden zijn. In totaal gaat
het om 200.000 vignetten die niet werden ingeleverd door de nabestaanden en waarmee men
dus ongegeneerd parkeerfraude pleegt.
Het is ook een publiek geheim dat de parkeerkaarten al jaren worden doorgegeven of nagemaakt
of dat ze verder gebruikt worden na afloop van de geldigheidsdatum.
De Liberale Vereniging van Personen met een Handicap (LVPH) vraagt zich af of een systeem van
een vignet met een QR-code die controleurs kunnen scannen, wel ver genoeg gaat en of we niet
dringend naar een modernere vorm van dit parkeersysteem moeten overstappen.
Om misbruik door nabestaanden te vermijden kan de parkeerkaart gekoppeld worden aan de
identiteitskaart van de gebruiker. Of kan het onterecht gebruik van gehandicaptenparkings
worden voorkomen door deze uit te rusten met een sensor, een systeem dat reeds twee jaar met
succes wordt toegepast in Nieuw-Zeeland. Dankzij een nieuwe technologie worden auto’s van
personen met een handicap uitgerust met bepaalde tags. Als een bestuurder parkeert in de
ruimte zonder de juiste tags op zijn of haar auto, signaleert de sensor naast de parkeerplaats dit
meteen aan de parkingmanager zodat die de plek kan laten vrijmaken voor iemand die deze
daadwerkelijk nodig heeft.
Een andere mogelijkheid zou zijn om het huidige systeem van parkeerkaart die achter de voorruit
van de auto wordt gelegd in te ruilen voor een digitale vorm van aanvraag, controle en
inactivering van de parkeerkaart.
Mogelijkheden genoeg dus. Laat ons dit euvel eindelijk aanpakken en het niet telkens op de
lange baan blijven schuiven.
Meer informatie over LVPH:
http://www.lvph-lm.be/

