Bijlage 2 bij ledenbrief Wijzigingen modelverordeningen gemeentelijke belastingen
(TFI/U202000530)
Wijzigingsbesluit Verordening parkeerbelastingen
Leeswijzer modelbepalingen
- […] of bijvoorbeeld [nummer] = door gemeente in te vullen. Zie bijvoorbeeld de aanhef.
- [iets] = facultatief. Zie bijvoorbeeld artikel I.

Besluit van de raad van de gemeente [gemeentenaam] tot wijziging van de Verordening
parkeerbelastingen [gemeentenaam] [jaartal]
De raad van de gemeente [gemeentenaam];
gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van [datum en eventueel nr.];
gelet op artikel 225 van de Gemeentewet;
besluit:
Artikel I
De Verordening parkeerbelastingen [gemeentenaam] [jaartal] wordt als volgt gewijzigd.
A. Aan artikel 5 wordt een lid toegevoegd, luidende:
[3. Bij de voldoening op aangifte moet het kenteken van het motorvoertuig waarmee wordt geparkeerd
of waarvoor de vergunning geldt worden opgegeven.]
B. In artikel 6, eerste lid, en artikel 7, tweede lid, wordt de zinsnede ‘door het via een telefoon inloggen
op de centrale computer]’ vervangen door ‘door het via een mobiele telefoon of ander

communicatiemiddel inloggen op de centrale computer]’.
Artikel II
Deze verordening treedt in werking met ingang van de [eerste] dag na die van de bekendmaking,
welke dag tevens de datum van ingang van de heffing is.
Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van [datum] .
De voorzitter,
De griffier,

TOELICHTING
Algemeen
In zijn uitspraak van 10 april 2020, ECLI:NL:HR:2020:639 (Amsterdam) oordeelde de Hoge Raad dat
het gebruik van een kentekenparkeersysteem bij het opleggen van een naheffingsaanslag
parkeerbelastingen een inmenging oplevert in het recht van belanghebbende op respect voor zijn
privéleven als bedoeld in artikel 8 EVRM. Een inmenging in de uitoefening van het recht op respect
voor het privéleven is echter gerechtvaardigd indien deze is voorzien bij wet (‘in accordance with the
law’). Met het opnemen van de verplichting tot het opgeven van het kenteken in een verordening, in
combinatie met het bepaalde in de artikelen 225 en 234 van de Gemeentewet, is voldaan aan de eis ‘bij
wet voorzien’ als bedoeld in artikel 8, tweede lid, EVRM.
Artikel I
A. In verband met de uitspraak van de Hoge Raad van 10 april 2020, ECLI:NL:HR:2020:639
(Amsterdam) regelt het derde lid dat bij voldoening op aangifte het kenteken van het motorvoertuig
waarmee wordt geparkeerd of waarvoor de parkeervergunning geldt moet worden opgegeven.
Dit lid moet worden opgenomen als de handhaving en controle van het betaald parkeren plaatsvinden
op basis van het kenteken van het geparkeerde motorvoertuig. Dit is vooral van belang bij de controle
met behulp van scanauto’s en het vergunningparkeren.
B. Artikel 6, eerste lid, en artikel 7, tweede lid, worden gewijzigd om te verduidelijken dat niet enkel het
inbellen op de centrale computer via een mobiele telefoon kan plaatsvinden, maar ook via een ander
communicatiemiddel.
Artikel II
Artikel II regelt de datum van inwerkingtreding van de onderhavige wijzigingen.

