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■  Extra werk?
De Bestuurlijke Boete brengt veel taken en 
verantwoordelijkheden met zich mee. En 
daarmee kosten. Gemeenten die nog niets 
doen op het gebied van handhaving en 
besluiten alles of het grootste deel zelf te 
gaan doen, moeten rekening houden met 
minimaal zes tot negen maanden voorberei-
dingstijd. Voor gemeenten die al een visie 
hebben op handhaving en beschikken over 
systemen voor bijvoorbeeld inning en 
invordering van boetes, zal het veel minder 
werk opleveren.

Parkeerbeleid en alle parkeerhandhaving in één hand: dat wordt voor gemeenten mogelijk als het wetsvoorstel ‘Bestuurlijke Boete fout parkeren en 
andere lichte verkeersovertredingen’ er doorkomt. De wet behelst overtredingen van voorschriften inzake stilstaan en parkeren van voertuigen, het 
betalen van parkeerbelasting (artikel 225 van de Gemeentewet) en andere lichte verkeersovertredingen. Grootste verandering is dat de handhaving 
verschuift van politie naar gemeente. Wat komt er allemaal op gemeenten af?

■   Volledige regie over parkeren binnen handbereik?  
Mijlpaal in wet Bestuurlijke Boete Parkeren

UPDATE

Kiezen
Komt de wet erdoor, dan komen er drie 
mogelijkheden voor het afdoen van 
parkeerovertredingen: de Wet Mulder, de 
OM-afdoening en de Bestuurlijke Boete. 
Waarschijnlijk moeten gemeenten straks 
kiezen tussen deze laatste twee. De OM-
afdoening (bestuurlijke strafbeschikking) 
lijkt op de Bestuurlijke Boete. In beide 
gevallen gaat het om eenvoudige, feitgeco-
deerde zaken. Het belangrijkste verschil zit 
in de manier waarop de inning van de boete 
plaatsvindt. De Bestuurlijke Boete wordt 
geïnd door de gemeente, of een partij die 
dat namens haar doet. Al dat geld komt toe 
aan de gemeente. Voor de inning maakt zij 
kosten. De OM-afdoening wordt geïnd door 
het Centraal Justitieel Incassobureau 
(CJIB). De gemeente krijgt een deel van de 
inkomsten. Voor de inning maakt zij geen 
kosten.

■  Aantrekkelijk
Zowel de Bestuurlijke Boete als de OM-
afdoening maakt het toepassen van niet-
fiscale reguleringsmiddelen aantrekkelijker 
dan nu het geval is. Naast inkomsten uit 
ontheffingen of vergunningen levert ook de 
handhaving dekking van kosten op. Dit is 
het geval bij belanghebbendenparkeren en 
de blauwe zone (parkeerduurbeperking). 

Deze maatregelen gaan concurreren met 
betaald parkeren als uit de parkeerautoma-
ten geen of weinig inkomsten worden 
verwacht, zoals in sommige woonbuurten of 
winkelstraten met een zeer laag tarief of 
een parkeerduurbeperking. 

Wat moeten gemeenten op orde  
hebben voor de invoering van  
de Bestuurlijke Boete bij parkeren?
■  Totaalvisie op handhaving 

Vaststellen regels parkeerbeleid en 
overlast in openbare ruimte

■  Rolverdeling gemeente – politie 
Politie blijft bevoegd strafrechtelijk  
op te treden

■  Administratieve organisatie 
Voor inning, invordering en  
afhandelen van bezwaar en beroep

■  Voldoende en goed opgeleide 
handhavers 
Handhaving geldt 7 dagen per week, 
24 uur per dag.  
Handhavers moeten buitengewoon 
opsporingsambtenaar zijn

Belangrijke overwegingen bij  
beleidsontwikkeling
■  Ambitie: OM-afdoening is eenvoudig 

en sluit aan bij OM-beleid. Bij 
Bestuurlijke Boete kan de gemeente 
de handhaving naar eigen inzicht 
inrichten. 

■  Samenwerking politie: Bij OM-
afdoening speelt de politie een grote 
rol, bij Bestuurlijke Boete een kleine 
of geen rol. Belangen moeten op één 
lijn komen.

■  Organisatie: OM-afdoening vraagt 
weinig organisatie, OM neemt 
afhandeling over. Bij Bestuurlijke 
Boete sluit het administratieve 
proces aan bij de fiscale afwikkeling. 
Gaan we alles zelf doen, samenwer-
ken of uitbesteden? 

■  Kosten en baten: Hoe verhoudt zich 
de verwachte boete opbrengst met de 
totale kosten? Bij OM-afdoening krijgt 
de gemeente een deel van de 
inkomsten. Het is nog niet bekend 
welk percentage dit is.

Status wet 
■   20 maart aangenomen door  

Tweede Kamer
■  16 mei behandeld in Eerste Kamer
■  Voorstel ligt nu bij de wetsindieners 

die gaan reageren op commentaar 
Eerste Kamer

■  Tegelijkertijd is de wet ‘Bestuurlijke 
Boete overlast in de openbare ruimte’ 
(wildplassen, zwerfvuil, graffiti etc.)  
in behandeling.
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De vraag ‘zelf doen of uitbesteden?’ leeft bij veel eigenaren van parkeervoorzieningen. Niet alleen de principiële visie op de doelstellingen van  
de eigen organisatie speelt dan een rol, maar ook overwegingen met betrekking tot risico’s, kennis en kunde binnen de organisatie. Om een  
goede afweging te kunnen maken is inzicht in alternatieven onontbeerlijk. Om inzicht te krijgen in de toegevoegde waarde van marktpartijen is  
een marktconsultatie een prima middel. 

Colofon 

Update is een uitgave van Spark
Spark helpt opdrachtgevers bij de  
exploitatie van parkeerplaatsen op straat  
en in de garage met o.a.
■ ontwikkeling van visie op parkeerbeleid
■  verbeteren van bedrijfsvoering en  

exploitatieresultaat
■ beter benutten van parkeerplaatsen
■ ontwikkeling van parkeeraccommodaties

SPARK
Nieuwstraat 4
2266 AD Leidschendam
T 070 317 70 05
F 070 317 80 66
info@spark-parkeren.nl
www.spark-parkeren.nl

Vooral bij parkeervraagstukken in uitbrei-
dingsplannen leeft binnen gemeenten vaak  
de vraag: “Kan de markt dit niet beter 
doen?”. Die vraag is niet direct en een- 
duidig te beantwoorden. Immers, beter dan 
wat? Door een goede discussie met markt- 
partijen is daar gevoel bij te krijgen. Een 
paar spelregels zijn daarbij wel van belang. 
Allereerst moet een samenvatting worden 
gemaakt van de bestaande situatie en de 
plannen voor de komende jaren. De 
hoofdlijnen zijn daarbij van belang en niet de 
details. Doel is immers om een marktpartij 
een helder beeld te schetsen van het 
heden en de toekomst. Als het meer dan 
drie A4tjes kost om dit uiteen te zetten is 
verzanding in details veelal het geval. 
Vervolgens is het van belang om duidelijk 
aan te geven dat de verstrekte informatie 
als vrijblijvend wordt beschouwd. Dit geldt 
overigens ook voor de verkregen informatie 
van deelnemende marktpartijen.  
Het proces leidt over en weer tot nieuwe 
inzichten, waardoor ook uitgangspunten 
kunnen veranderen. Voor beide partijen is 
het daarom van evident belang dat men bij 
een eventueel vervolg niet vastzit aan 
zaken die in de discussie aan de orde zijn 
gekomen.

Bij de keuze van uit te nodigen partijen is 
beperking in aantal aan te raden. Wel is een 
gedifferentieerde keuze aan te bevelen. 
Een verscheidenheid aan grote, gevestigde 

partijen en ‘nieuwe’, met mogelijk innova-
tieve inzichten of met een breed of juist 
gespecialiseerd dienstenpakket, geeft een 
dwarsdoorsnede van de visie van de markt. 
Meer van hetzelfde voegt weinig toe.
Geen van de partijen die gevraagd worden 
om deel te nemen aan de marktconsultatie 
zal in een mogelijk vervolg uitgesloten 
mogen worden. Dat geldt ook andersom: 
partijen die niet bij de consultatie waren 
mogen om die reden niet worden uitgeslo-
ten. Het is belangrijk dit duidelijk te 
communiceren. Een marktconsultatie is 
geen opmaat voor een aanbesteding. In dit 
kader is het goed om geen verslaglegging 
te maken - en dus ook niet te verspreiden - 
inzake de inbreng van partijen. Nogmaals, 
het doel is ideevorming en een beeld te 
krijgen van de visie van de markt. 
Specifieke, individuele aspecten spelen dan 
geen belangrijke rol.

Tenslotte een advies dat door menig 
marktpartij onderschreven zal worden. 
Gebruik om de vraag te beantwoorden ‘zelf 
doen of uitbesteden?’ een marktconsultatie 
en niet een aanbesteding. In het verleden 
zijn er gemeenten en private eigenaren 
geweest die afhankelijk van de uitkomst 
van een aanbesteding besloten om een 
project ook daadwerkelijk te gunnen of niet. 
Een tijd en geldrovende omweg voor alle 
partijen die met een goed georganiseerde 
consultatie voorkomen kan worden.

Checklist marktconsultatie:
■  Leg de huidige situatie en beleids- 

voornemens voor de toekomst op  
hoofdlijnen vast;

■  Nodig maximaal 4 marktpartijen uit  
met een onderling verschillend profiel;

■  Zorg ervoor dat de belangrijkste 
afdelingen en diensten vertegen- 
woordigd zijn bij de gesprekken met 
marktpartijen. Op deze wijze heeft 
iedereen dezelfde informatie;

■  Organiseer gesprekken waar mogelijk  
kort na elkaar;

■  Zorg voor een gezamenlijke vragenlijst;
■  Leg verkregen kennis vast in een 

algemene notitie, waarin geen 
verwijzing is naar individuele partijen.

■  Marktconsultatie helpt bij ideevorming

■  Oppassen voor wildgroei
De politiek vindt het een goede zaak dat gemeenten door burgers meer verantwoordelijk kunnen worden gehouden voor de handhaving van  
gemeentelijke regels. Wel zijn er geluiden uit de Eerste Kamer dat we moeten oppassen voor wildgroei van handhavingssystemen. Gemeenten 
kunnen straks dezelfde overtredingen heel verschillend bestraffen en dat kan leiden tot verwarring bij de burger. Aansluiting van de Wet Mulder  
en de Bestuurlijke Boete bij de OM-afdoening lijkt vanwege eenduidige procedures dan ook wenselijk, zo geven verschillende partijen aan.
 
Hoe de wetgeving er ook uit gaat zien, duidelijk is dat zowel de Bestuurlijke Boete als de OM-afdoening aanleiding geeft voor herziening  
van het parkeerbeleid en de parkeerhandhaving. Er breken interessante tijden aan voor iedereen die zich bij de gemeenten met parkeerbeleid  
en -handhaving bezighoudt.
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