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Geachte heer, mevrouw. 

Onlangs hebben wij u geïnformeerd over ons besluit om kentekenparkeren op de 
parkeerautomaten op straat in te voeren. Tijdens de commissievergadering van 8 februari 
was uw raad over het algemeen positief over dit besluit. Wel heeft een aantal fracties te 
kennen gegeven rekening te willen houden met mensen die uit privacy overwegingen of 
door praktische omstandigheden hun kenteken niet wensen of kunnen invoeren. Via deze 
brief willen wij u informeren op welke manier wij deze groep parkeerders in staat willen 
stellen om zonder al te veel gedoe anoniem te kunnen parkeren. 

Utrechts voorbeeld 
Tijdens de commissievergadering heeft een aantal fracties aangegeven enthousiast te zijn 
over de wijze waarop de gemeente Utrecht de burgers, die anoniem wensen te parkeren, 
tegemoet komt. Wel was deze werkwijze nog niet helemaal duidelijk en waren er nog 
vragen over. Wij hebben hier navraag nagedaan bij de gemeente Utrecht. Het werkt als 
volgt. Parkeerders die hun kenteken niet willen of kunnen invoeren, mogen i.p.v. hun 
werkelijke kenteken een fictief kenteken invoeren. Nadat de parkeerder heeft betaald 
wordt de mogelijkheid geboden om een parkeerticket en aangehechte kwitantie te printen, 
en achter de voorruit te plaatsen. Op het ticket staat het fictieve kenteken en de 
parkeertijd. De kwitantie wordt beschouwd als betaalbewijs. Wanneer de 
parkeerhandhavers, na een signaal van de scanauto, naar het voertuig gaan kunnen zij 
door de combinatie van ticket en kwitantie zien dat er betaald is voor het parkeren, en 
wordt er geen fiscale naheffing uitgeschreven. 

Nadeel Utrechtse oplossing 
Aan de Utrechtse werkwijze is een nadeel verbonden. Het handhavingsproces kost 
aanzienlijk meer tijd. Dat komt omdat elk anoniem ingegeven kenteken een onnodige 
opvolging voor de parkeerhandhavers betekent. Immers de parkeerder heeft een kenteken 
opgegeven dat niet overeenkomt met het kenteken van de auto waarmee wordt 
geparkeerd. Als gevolg daarvan krijgt de parkeerhandhaver een melding, wanneer het 
kenteken door de scanauto is gecontroleerd. Vervolgens gaat de parkeerhandhaver ter 
plaatse en constateert dat er een ticket en kwitantie achter de ruit liggen. Omdat er is 
betaald voor het parkeren schrijft de parkeerhandhaver geen naheffing uit en vervolgt 
onverrichter zake zijn weg. De mogelijkheid om anoniem te parkeren blijft niet beperkt 
tot de doelgroep die principieel tegen het invoeren van het kenteken op de parkeer
automaat is. Ook anderen, bijvoorbeeld degenen die hun kenteken niet precies weten of 
zijn vergeten hebben deze mogelijkheid, wat het aantal onnodige opvolgingen verhoogt. 
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Online seponeren 
Parkeerders die een fictief kenteken invoeren of zich bij het invoeren van het kenteken 
vergissen krijgen bij controle een fiscale naheffing. Deze wordt geseponeerd wanneer 
men aantoont te hebben betaald voor het parkeren. Wij willen voorkomen dat parkeerders 
in een tijdrovende bezwaarprocedure terechtkomen en daarbij een kopie van bankafschrift 
als bewijsmiddel moeten meeleveren. Dat laatste achten wij met het oog op de privacy 
onwenselijk. In de praktijk is dit echter de meest gebruikte methodiek. In plaats daarvan 
willen wij hen die een naheffing hebben ontvangen de mogelijkheid bieden online een 
seponeringsverzoek in te dienen. Dat doen we door middel van een webformulier op de 
gemeentelijke website. Daarop vult de parkeerder de transactie code, een unieke code die 
het systeem bij elke transactie aanmaakt, en het tijdstip van betaling in. Deze gegevens 
kan de parkeerder vinden op zijn of haar bankafschrift. Indien na controle van de 
gegevens blijkt dat de parkeerder een terecht verzoek heeft ingediend, wordt de naheffing 
geseponeerd en wordt de parkeerder hiervan op de hoogte gebracht. Op deze manier 
kunnen we ervoor zorgen dat het ongemak dat de anonieme parkeerder ondervindt tot een 
minimum wordt beperkt. 

Communicatie 
Op de gemeentelijke website informeren we de burger uitgebreid over kentekenparkeren 
en de mogelijkheid tot het online indienen van seponeringsverzoeken. Op de 
parkeerautomaten is daarvoor te weinig ruimte. In het startscherm van de automaten 
plaatsen we een QR-code, die getinkt is aan de informatiepagina op de website. Daardoor 
is de informatie toch voor de parkeerder op straat beschikbaar. 

Conclusie 
Het voorkomen van een fiscale naheffing voor de anonieme parkeerder door hem in staat 
te stellen een ticket en kwitantie achter de ruit te plaatsen achten wij vanwege de daaraan 
verbonden extra handhavingsinzet onwenselijk. Wij willen het de anonieme parkeerders 
echter wel zo eenvoudig mogelijk maken om een verkregen fiscale naheffing ongedaan te 
laten maken, door hen de mogelijkheid te bieden online een seponeringsverzoek in te 
dienen. 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders van Groningen, 

de burgemeester, de secretaris. 
Peter den Oudsten Peter Teesink 


