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Om de invoering van fiscaal parkeren al 

weer bijna 25 jaar geleden mogelijk te 

maken, werd de Gemeentewet aan-

gepast. Inmiddels mogen we constateren dat 

de wetgeving waarop de parkeerregulering in 

Nederland is gebaseerd niet meer van deze tijd 

is en steeds vaker knelt. Het is dus dringend tijd 

dat de wetgeving een opfrisser krijgt. Dat er 

differentiatie naar gebruikers mogelijk wordt, 

dat parkeerrechten niet alleen aan (de eigenaar 

van) een kenteken uitgegeven kunnen worden, 

maar ook aan een winkelier of bedrijf. En dat 

we meteen regelen dat het parkeerrecht ook 

aan het IP-adres van een auto gegeven kan 

worden. 

Als de parkeerwereld in haar denken en regel-

geving afscheid kan nemen van de parkeerau-

tomaat als primair betaalmiddel, dan gaat er 

een schatkamer aan mogelijkheden en vernieu-

wing open, zo stelde Paul van Loon onlangs in 

zijn artikel ‘Sesam, open u’. Ik ben het hard-

grondig met hem eens. In de juni editie van 

PARKEER24 brak Paul van Loon een lans voor 

nieuwe wetgeving die past bij parkeren anno 

2014. Een terechte oproep, want wie artikel 

225 van de Gemeentewet – het artikel op ba-

sis waarvan veel parkeren op straat is geregeld 

- nog eens leest ziet de kans om met nieuwe 

technieken en creativiteit parkeerproblemen 

aan te pakken in rook op gaan.

EXCUUSAUTOMAAT

De excuusautomaat die in veel woonwijken 

staat omdat ‘we’ de vergunningen voor be-

woners en hun visite via het fiscale regime wil-

len afhandelen, is wellicht de meest zichtbare 

draak van de hedendaagse parkeerregulering. 

Dat ‘we’ dat willen is omdat het geld anders 

niet bij de gemeente terecht kan komen en 

er geen ‘dure’ BOA ingezet hoeft te worden 

voor handhaving. Redenen die slecht zijn uit te 

leggen aan de buitenlandse toerist die ik laatst 

€24 in een parkeerautomaat zag gooien voor 

een kort bezoek aan een binnenstad. Dat deze 

buitenlander, die we met veel inspanning naar 

de prachtige historische stad hadden gelokt, 

niet had begrepen dat hij eigenlijk volgens het 

lokale beleid in een parkeergarage had moe-

ten parkeren, was blijkbaar zijn eigen schuld. 

Alleen al om deze reden verdient artikel 225 

aanpassing. Want wat doet die parkeerauto-

maat daar als het niet de bedoeling is dat die 

gebruikt wordt?

KNELLENDE WETGEVING

Maar er zijn meer redenen om de wet aan te 

passen. Het parkeertarief is nu alleen afhanke-

lijk te maken van parkeerduur, tijdstip, plaats 

en ingenomen oppervlakte. Maar bijvoorbeeld 

niet voor het doel waarom iemand parkeert en 

dat knelt regelmatig. Want parkeerregulering 

is uiteindelijk bedoeld om schaarse ruimte zo 

te verdelen dat gewenste automobilisten wel 

kunnen parkeren en anderen niet. De enige in-

strumenten die de overheid effectief in handen 

heeft zijn het parkeertarief, een tarief dat voor 

iedereen geldt, en de tijdsduurbeperking. Het 

Wie gaat 225 te lijf?
Na een eerdere OPROEP in de juni editie van dit magazine om 

de parkeerwetgeving aan te passen, benadrukt nu Ernst Bos het 

belang hiervan. “Het is tijd  voor actie. Misschien kan de Tweede 

Kamer het INITIATIEF nemen en artikel 225 van de Gemeentewet 

eens flink opschudden.”

We mogen  
constateren dat  
de wetgeving  
waarop de  
parkeerregulering 
is gebaseerd niet 
meer van  
deze tijd is

NIEUWE TIJDEN VRAGEN OM NIEUWE WETGEVING
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volgende voorbeeld illustreert goed waar de 

huidige wetgeving knelt.

In een binnenstedelijke woonwijk ligt een win-

kelstrip met onder andere een bakker, een 

kapper en een snackbar. Om te voorkomen dat 

de parkeerplaatsen voor de winkels gebruikt 

worden door iedereen behalve de bezoekers 

aan de winkels is regulering nodig. Niemand 

zit echter te wachten om betaald parkeren in 

te voeren. De winkeliers niet, want die weten 

dat een deel van hun klanten vertrekt als die 

voor parkeren moeten betalen. De gemeente 

niet want die moet van alles  regelen in deze 

tijden van bezuinigingen en de parkeerders, die 

graag hun auto zonder te betalen kwijt willen, 

al helemaal niet. Wat zowel de gemeente als 

de winkeliers allebei in dit voorbeeld willen be-

reiken, is dat de bezoekers aan de winkels ge-

woon kunnen parkeren en andere automobilis-

ten niet. Daarvoor zijn immers andere plaatsen 

beschikbaar. Blauwe zone zegt u? Eén of twee 

uur gratis parkeren, zou prima passen bij het 

bezoekprofiel van de hier gelegen winkels. Ech-

ter de beperkingen van het handhaven op het 

gebruik van een parkeerschijf mogen bekend 

geacht zijn. Veel gemeenten kiezen daarom 

toch voor het instellen van betaald parkeren. 

Idealer zou zijn dat de parkeerrechten verstrekt 

kunnen worden door de ondernemer. Aan zijn 

klant. Zo lang nodig is en zonder weer andere 

klanten in de weg te staan. In deze tijd waarbij 

digitalisering haar intrede doet, moet dit een-

voudig kunnen zo was de gedachte. Maar hoe 

dat te regelen binnen de huidige wetgeving 

(artikel 225, de bijbehorende uitvoeringsmaat-

regelen en het gelijkheidsbeginsel) bleek geen 

sinecure. Niet op een dusdanige manier dat het 

enerzijds voor automobilisten te begrijpen is 

en anderzijds efficiënt (tegen lage kosten) ge-

regeld kan worden. Voor ze het wisten liepen 

de kosten voor het reguleren van een handvol 

parkeerplaatsen zo op dat het alleen met een 

exorbitante bijdrage van de winkeliers of par-

keerders kostendekkend kon worden gemaakt. 

OPSCHUDDEN

En zo zijn er meer praktijkvoorbeelden te vin-

den. Waar de detailhandel in onze steden te 

hoop loopt tegen parkeerbeleid dat hun ne-

ring aantast, staat de overheid met weinig 

in handen. Al lang is duidelijk dat een beetje 

rommelen aan de parkeertarieven vooral veel 

inkomsten scheelt maar geen reële bijdrage le-

vert aan een verbetering van de stedelijke eco-

nomie. Tijd dus voor actie. Misschien kan de 

Tweede Kamer het initiatief nemen en artikel 

225 van de Gemeentewet eens flink opschud-

den. Zodat we de gastvrijheid van onze binnen-

steden kunnen vergroten.

i
Lees het artikel ‘Sesam op u’ 

online op www.parkeer24.nl
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