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Bijlage(n) 

In uw brief van 28 februari 2019 vraagt u ons advies uit te brengen over het ontwerpwetsvoorstel tot 
wijziging van de Gemeentewet in verband met differentiatie van parkeertarieven naar 
uitlaatgasemissies van een voertuig. Wij danken u hartelijk voor de mogelijkheid om een reactie te 
geven op het ontwerpwetsvoorstel. 

Het wetsvoorstel maakt het mogelijk dat gemeenten een gedifferentieerd (lager) 
parkeerbelastingtarief voor emissieloze voertuigen invoeren. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan 
de afspraak die is gemaakt in het Regeerakkoord 2017: 'Vertrouwen in de toekomst'. De maatregel 
maakt deel uit van een breder pakket van maatregelen om de stedelijke luchtkwaliteit te verbeteren 
door het stimuleren van het bezit van emissieloze voertuigen. De wetswijziging maakt ook 
onderdeel uit van het ontwerp-Klimaatakkoord. 

Voorgestelde wijziging 

Artikel 225, achtste lid, van de Gemeentewet wordt gewijzigd tot: 
8. Het tarief van de in het eerste lid bedoelde belastingen kan afhankelijk worden gesteld van: 
a. de parkeerduur; 
b. de parkeertijd; 
c. de ingenomen oppervlakte; 
d. de ligging van de terreinen of weggedeelten; 
e. de uitlaatgasemissies van een voertuig. 
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Onderdeel e geeft een nieuwe differentiatiemogelijkheid van het parkeerbelastingtarief. Onderdeel e 
maakt het mogelijk dat gemeenten voor de tariefstelling kunnen differentiëren naar de 
uitlaatgasemissies van een voertuig, naast de al bestaande mogelijkheden van differentiatie naar 
parkeerduur en parkeertijd, ingenomen oppervlakte en ligging van de terreinen of weggedeelten. 

Hieronder gaan wij in op de voorgestelde wijziging. Onze reactie is tot stand gekomen in nauw 
overleg met het Gemeentelijk Netwerk voor Mobiliteit en Infrastructuur (GNMI) . 

Algemeen 

Gemeenten zijn verdeeld over de impact van dit wetsvoorstel om de tarieven van de 
parkeerbelastingen te differentiëren naar de uitlaatgasemissies van een voertuig . Wij vinden het 
belangrijk dat gemeenten vrij zijn om te besluiten of zij van deze differentiatiemogelijkheid gebruik 
willen maken of niet. Wij denken dat de maatregel - wil hij effectief zijn - onderdeel zal moeten zijn 
van een groter pakket aan maatregelen die niet alleen gericht zijn op autoverkeer, maar ook op 
andere duurzame vervoersmodaliteiten zoals fietsen, lopen of openbaar vervoer. 

Beleidsmatige en praktische effecten van de maatregel 

Verkeerskundige en maatschappelijke overwegingen 
Veel gemeenten voeren een beleid dat gericht is op de reductie van gemotoriseerde 
verkeersbewegingen in centra . De voorgestelde wetswijziging geeft gemeenteraden een instrument 
om het gebruik van zero emissie voertuigen te bevorderen. Het is een lokale afweging of hiervan 
gebruik wordt gemaakt. Tegelijkertijd is het ook zinvol om te beseffen dat veel gemeenten fiscaal 
parkeren hebben ingevoerd om de parkeerdruk en het ruimtebeslag van voertuigen in verblijfs- en 
centrumgebieden te reduceren. Gemeenten voeren een beleid dat gericht is op minder 
gemotoriseerd verkeer, ongeacht emissies. 

Gemeenten die privaatrechtelijk parkeergelegenheid aanbieden, krijgen met de invoering van dit 
wetsvoorstel de mogelijkheid om het beprijzen van parkeren voor deze groep voertuigen af te 
stemmen tussen straat en garages of besloten parkeerterreinen. Tevens is het belangrijk dat de 
maatregel wordt ingebed in een breder palet aan maatregelen, gericht op het stimuleren van 
emissieloze mobiliteit. Ervaringen in het buitenland laten zien dat prijselasticiteit als zelfstandig 
effect niet bij voorbaat leidt tot een groter gebruik van emissieloze voertuigen. 

Vanuit enkele gemeenten wordt de vraag gesteld welke groep autobezitters een mogelijk voordeel 
van de maatregel hebben. Het gebruik van emissieloze voertuigen neemt toe . Toch is er ook een 
behoorlijke groep voertuigeigenaren die geen of onvoldoende koopkracht heeft voor de aanschaf 
van een emissieloos voertuig. Deze groep eigenaren wordt dus indirect geconfronteerd met een 
hogere lastendruk en hogere uitgaven aan verplaatsingen, aangezien zij geen fiscaal voordeel bij 
het straat parkeren krijgen . Gemeenten zullen deze afweging meenemen bij het besluit om al dan 
niet op basis van uitlasgasemissies te differentiëren . 

Invoeringskosten en administratieve lasten 
De regering stelt zich op het standpunt dat de kosten voor de aanpassing van hard- en software 
voor rekening van de gemeenten zijn en als gering kunnen worden beschouwd . Het betreft dan 
vooral het maken van een koppeling tussen de kentekengegevens in het Nationaal Parkeer 
Register (NPR) en de gemeentelijke parkeerbeheersystemen. 
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De maatregel wordt vanwege deze koppeling goed uitvoerbaar geacht. Wij begrijpen deze 
stellingname, maar deze maatregel wordt juist gepresenteerd als passend binnen een breder kader 
van klimaat- en luchtkwaliteitsdoelstellingen. Gemeenten kunnen als grootste wegbeheerder een 
wezenlijke bijdrage hieraan leveren. Het is echter de vraag of de kosten zullen opwegen tegen de 
(maatschappelijke) baten. 

Tariefdifferentiatie leidt tot grotere administratieve lasten, met name bij de overgangssituatie naar 
steeds meer emissievrije voertuigen. 
Ook zal rekening gehouden moeten worden met uitzonderingssituaties, zoals bij 
bedrijfsvergunningen met een flexibele kentekenwissel, waar het niet mogelijk is om te bepalen of 
het voertuig emissievrij is . Dit betreft echter een beperkt aantal voertuigen. 

Verder vragen wij ons af hoe omgegaan wordt met buitenlandse voertuigen. Nederlandse 
voertuigen staan geregistreerd bij de Dienst Wegverkeer (RDW) inclusief informatie over 
uitlaatgasemissies, buitenlandse voertuigen niet. Daarom kan niet worden bepaald welk tarief geldt 
voor buitenlandse voertuigen. In Europese wetgeving is echter vastgelegd dat alle Europese 
voertuigen op dezelfde manier moeten worden behandeld . Dit betekent dat gemeenten de 
tariefdifferentiatie naar uitlaatgasemissies niet kunnen handhaven, zolang hiervoor geen oplossing 
is. 

Vanuit realisatie van de doelstellingen van het Klimaatakkoord kan een bijdrage vanuit het Rijk aan 
de invoeringskosten die deze maatregel veroorzaakt mogelijk een drempel wegnemen om deze 
maatregel in te voeren . Wij vragen u dit mee te nemen in uw overwegingen bij de invoering van dit 
wetsvoorstel. 

Financiële gevolgen 
De regering erkent dat het hanteren van een gedifferentieerd tarief financiële consequenties voor 
de gemeentelijke parkeerexploitatie kan hebben en door gemeenten zelf binnen de eigen begroting 
gedekt moet worden. De inkomsten van straat parkeren worden in veel gemeenten gebruikt om de 
tekorten op het garage parkeren te dekken. Dit zijn ook een van de weinige autonome 
inkomstenbronnen die gemeenten als dekkingsmiddel kunnen genereren. 

Op langere termijn zal de groei van het aantal emissieloze voertuigen zorgen voor druk op de 
parkeerexploitatie en het valt te voorzien dat gemeenten, door het uitwerken van de prijsprikkel 
vanwege het toegenomen gebruik, de maatregel terugdraaien. In relatie tot de parkeerexploitatie 
zal een gemeente hier rekening mee moeten houden . Monitoring van de ontwikkeling is vanuit 
verschillende invalshoeken (financieel, leefbaarheid , ontwikkeling van trend) achten wij dan ook 
essentieel. 

Het blijft een politieke keuze of gemeenteraden bereid zijn om het gedifferentieerde tarief in te 
voeren. Bovendien moet de invoering van dit gedifferentieerde tarief worden afgewogen in een 
breder pakket van beleidsmaatregelen. Korting op het parkeertarief heeft negatieve gevolgen voor 
de parkeerexploitatie en dus mogelijk op de huidige beleidskeuzes voor het stimuleren van andere 
vervoermiddelen . Het is de vraag in hoeverre een verlaagd parkeertarief een kwantitatief sterke 
bijdrage levert aan de groei van het aantal emissieloze voertuigen. 
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Onduidelijk wat "uitlaatgasemissies van een voertuig" inhoudt 
In de toelichting op het wetsvoorstel wordt aangegeven dat de in het Besluit gemeentelijke 
parkeerbelastingen op te nemen nadere regels voorzien in het kunnen vaststellen van een lager 
parkeertarief voor emissieloze voertuigen, te weten voertuigen met een aantekening in het 
kentekenregister van emissieklasse Z. 
Gelet op de lopende discussie rondom de Zero Emissie Zones (ZE-zones), is het raadzaam dat er 
een breed gedragen en objectieve definitie van uitlaatgasemissies in het Besluit wordt opgenomen. 
Het gaat dan met name om de bepaling van grenswaarden . 

Opmerkingen over de wettekst 

De voorgestelde wettekst geeft de mogelijkheid het tarief van de parkeerbelastingen bedoeld in 
artikel 225, eerste lid, van de Gemeentewet te differentiëren naar uitlaatgasemissie van een 
voertuig. Differentiëren kan zijn het vaststellen van lager tarief, zoals in de Memorie van Toelichting 
wordt beschreven. Differentiëren kan echter ook zijn het vaststellen van een hoger tarief. Uit de 
Memorie van Toelichting blijkt dat dit laatste niet de bedoeling. In het Besluit gemeentelijke 
parkeerbelastingen zal dit nader worden geregeld . De Memorie van Toelichting gaat ervan uit dat 
de in het Besluit gemeentelijke parkeerbelastingen op te nemen nadere regels voorzien in het 
kunnen vaststellen van lagere parkeertarieven voor (uitsluitend) emissieloze voertuigen. De 
toelichting beperkt op die manier de mogelijkheid van differentiatie van de tarieven die de wettekst 
in artikel 225, achtste lid , onderdeel e biedt, te weten een hoger of een lager tarief. Het is de vraag 
of dit wetstechnisch op deze manier geregeld kan worden. 

Wij vragen ons tot slot af wat de wettelijke grondslag is voor het geven van nadere regels met 
betrekking tot de tariefdifferentiatie in het Besluit gemeentelijke parkeerbelastingen. Het Besluit 
gemeentelijke parkeerbelastingen betreft nu een nadere uitwerking van de artikelen 234 en 235 
Gemeentewet, niet van artikel 225 Gemeentewet. 

Met vriendelijke groet, 
Vereniging van Nederlandse Gemeenten 
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