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Op 1 januari 2015 hebben wij, naast enkele andere wijzigingen in het f iscale parkeerbeleid, 

het zogenaamde bel-parkeren ingevoerd. Bel-parkeren is een vorm van betalen voor f iscaal  

parkeren met de (mobiele) telefoon. Door in te bellen bij een ‘provider’ of door gebruik te 

maken van een door een provider beschikbaar gestelde ‘app ’ meldt men zich bij aanvang 

van het parkeren als zodanig aan. Bij vertrek meldt men zich weer af. Het verschuldigde 

parkeergeld wordt vervolgens met de provider afgerekend, waarna verrekening met de ge-

meente plaatsvindt.  

 

Voor het bel-parkeren moeten contracten worden afgesloten met meerdere providers van 

deze dienst. Om te voorkomen dat we als gemeente met al die providers afzonderli jke con-

tracten moeten sluiten, hebben we gekozen voor een overkoepelende overeenkomst met 

het Service Huis Parkeer- en Verbli jfrechten (SHPV). Dit is een coöperatie die is opgezet 

door en voor gemeenten. De belangrijkste doelstell ing van het SHPV is het bevorderen van 

het digitaliseren van de heffing en inning van parkeergelden. Het SHPV beheert  het Natio-

nale Parkeerregister (NPR). Het NPR is een landelijke database waarin de parkeerrechten 

van de aangesloten gemeenten geregistreerd staan. Eén van de participanten in het NPR is 

de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW). Verrekening tussen de providers en de ge-

meente gebeurt eveneens via het SHPV. 

 

Bij het invoeren van het bel -parkeren in 2015 zijn we uitgegaan van een inkomstenderving 

van ca. € 20.000 op jaarbasis. Die verwachting was gebaseerd op het feit dat bij bel -

parkeren alleen voor de werkel i jk gebruikte parkeerti jd wordt betaald, terwijl bij de par-

keermeters destijds per half uur parkeerti jd diende te worden ingekocht. Bij de parkeerme-

ters wordt dan ook vaak meer betaald dan men werkeli jk aan parkeerti jd nodig heeft.  

 

Het evalueren van de invoering van het bel-parkeren is op zich vrij lastig. Het bel-parkeren 

speelt zich namelijk geheel buiten het zicht van de gemeente af. Slechts de inkomsten die 

via het SHPV worden gegenereerd, geven een indicatie van het succes. En van succes is in 

onze visie weldegelijk sprake. Zo werd in de eerste maand na invoering – januari 2015 – 

een bedrag van € 1 .229 voor het bel-parkeren ontvangen. In december 2015 was dat geste-

gen tot € 2.971. In totaal ontvingen we dat jaar € 24.570 (ex. kosten), een gemiddelde van 

€ 2.047 per maand. Voor 2016 zijn de inkomsten tot en met september bekend: € 27.109. 

Dit is gemiddeld € 3.013 per maand.  

 

Uitgaande van de bedragen die door het SHPV worden overgemaakt kan worden gesteld 

dat het bel-parkeren aan een behoefte voldoet en dat het invoeren daarvan in januari 2015 

een succesvol init iatief is geweest.  De vrees voor de verwachte inkomstenderving bleek 

ongegrond. 

 


