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1. INLEIDING 

1 

In vele, vooral grotere, gemeenten, is sprake van een meer of minder 

ernstig parkeerprobleem. Een beschrijving van deze situatie wordt ge-

geven in een verslag van een verkennende enquete omtrent de parkeerpro-

blematiek in de Nederlandse gemeenten met een stedelijk karakter x) Doel 

van deze enquete was onder meer inzicht te verkrijgen in aard en omvang 

van het parkeerprobleem en de maatregelen die de gemeenten hebben ge-

troffen ter beteugeling van het illegaal parkeren. Bij het beteugelen 

van het illegaal parkeren speelt het repressief optreden van de poli-

tie (de parkeercontroleurs inbegrepen) een grote rol. Over de effec-

tiviteit van dit repressief optreden door de politie bestaan twijfels. 

Of deze twijfels terecht zijn zal in het vervolg van dit stuk blijken. 

Hier kan volstaan worden met de opmerking dat repressie door politie 

en justitie slechts een onderdeel kan zijn van het pakket van maatre-

gelen dat er toe zal moeten leiden dat het illegaal parkeren wordt 

voorkomen of tot een aanvaardbaar niveau wordt teruggebracht. Met name 

in een gebied waar een zeer grote vraag naar parkeerruimte bestaat bij 

een aanbod dat aanzienlijk lager is kan van repressief optreden niet te 

veel resultaat verwacht worden indien niet tegelijkertijd alternatieve, 

legale, parkeerruimte wordt aangeboden en/of andere reele voorzieningen 

in de vervoerssfeer worden gecreerd of verbeterd. 

Repressief optreden tegen het illegaal parkeren vooronderstelt de mo-

gelijkheid tot het opleggen van sancties. Bij afwezigheid van sancties 

valt van dit optreden nauwelijks jets te verwachten, met name niet in 

de situatie waar een ernstige discrepantie tussen vraag en aanbod naar 

parkeerruimte bestaat. Daarbij ligt het voor de hand te veronderstellen 

dat naarmate de sanctie zwaarder is het effect sterker zal zijn. Of dit 

het geval is met betrekking tot het illegaal parkeren zou moeten worden 

vastgesteld in een daartoe ingericht experiment. Het bijzondere karakter 

van de strafrechtelijke sanctie maakt echter een experiment vrijwel on-

mogelijk door de aantasting van de rechtsgelijkheid die met een derge-

lijk experiment gepaard gaat. In feite is een dergelijk experiment slechts 

x) Zie: Cozijn, C., Verslag van een enquete omtrent het parkeerprobleem 
in de Nederlandse gemeenten met een stedelijk karakter, WODC, Den Haag, 
1979. 



mogelijk indien eerst in de wet gefundeerde voorzieningen worden opge-

nomen, waardoor ieders gelijkheid voor de wet wordt gewaarborgd. 

On deze reden was het gelukkig dat het "Besluit Transactie in handen 

van de politie" gewijzigd en uitgebreid werd, en per 1 mei 1978 van 

kracht werd. De wijzigingen betroffen onder meer de transactiebedra-

gen voor overtreding van de parkeervoorschrif ten. Het standaardtarief 

werd gebracht van 15 naar 25 gulden. Deze verhoging werd weliswaar 

niet als een verhoging gepresenteerd, maar als een aanpassing van het 

oude bedrag vanwege de sinds de laatste vaststelling opgetreden geld-

ontwaarding, maar dit neemt niet weg dat toch van de ene op de andere 

dag het transactiebedrag met 60% werd verhoogd. Althans in relatieve 

zin een forse verhoging derhalve. 

Welnu, deze wijziging maakte het mogelijk om een pre-post experiment 

op te zetten, waarbij de situatie na 1 mei 1978 werd vergeleken met 

die van voor die datum. Van dit zgn. natuurlijk experiment wordt in 

dit onderzoek verslag gedaan. 

Bij verschillende gelegenheden is gebleken dat, zo er al een effect van 

een wettelijke maatregel waarneembaar is, dit effect na verloop van enige 

tijd langzaam verdwijnt. (denk aan de ervaringen met art. 26 WVW en de 

maximumsnelheid op autowegen en autosnelwegen) Om te controleren of bij 

de verhoging van het transactiebedrag voor parkeerovertredingen een 

dergelijke afname van het effect zich eveneens zou voordoen, werd beslo-

ten een half jaar later, dus in november de situatie opnieuw te bezien. 
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2. HET PREVENTIEF EFFECT VAN HET POLITIEOPTREDEN TEGEN ILLEGAAL PARKEREN 

Het politieoptreden tegen het illegaal parkeren (veelal aangeduid met 

de term normhandhaving of zelfs alleen maar handhaving) beoogt te 

bereiken dat de ter zake en ter plekke geldende voorschriften worden 

nageleefd. Of, anders uitgedrukt, men tracht te bereiken dat aan de 

voorschrif ten wordt gehoorzaamd of in de toekomst vaker zal worden 

gehoorzaamd dan thans het geval is. Het al dan niet gehoorzamen aan 

de voorschriften is het gevolg van een beslisproces binnen de persoon 

die het besluit moet nemen. In het algemeen kan men drie hoofdredenen 

onderscheiden die tot gehoorzaamheid leiden, te weten: x)  

- men verwacht voordelen van gehoorzamen 

- men verwacht nadelen van niet-gehoorzamen 

- men acht het voorschrift legitiem, waarbij de legitimatie gevonden 

wordt in de autoriteit van de persoon of instantie die het voorschrift 

uitvaardigde, en het voorschrift vanwege de relatie tussen doel en 

middel als passend wordt ervaren. 

Het sanctierecht in Nederland kent nauwelijks positieve sancties of 

beloningen. Derhalve zal het voordeelsmotief de gehoorzaamheid aan 

verkeersvoorschriften niet bevorderen. Eerder het tegenovergestelde: 

men verwacht voordelen van het niet gehoorzamen. Van het legitimiteits-

motief kan ook niet veel verwacht worden. Vooral sedert de zestiger ja-

ren is de autoriteit van de beslissers in de samenleving gedaald, ter-

wijl in de situatie dat geen reele alternatieve voorzieningen voorhan-

den zijn nauwelijks sprake zal zijn van passend geachte voorschriften. 

Zolang geen maatregelen worden getroffen die het legitimiteitsmotief 

kunnen versterken, blijft er dan nauwelijks een andere strategie over 

dan de gehoorzaamheid te bevorderen door het opleggen van straffen 

aan hen die de voorschrif ten met handen en voeten treden. 

x) Cozijn, C. en C.J. Lammers, College Organisatiesociologie, Sociolo-
gisch Instituut van de Rijksuniversiteit, Leiden, 1969. 



Straffen lijkt dus de enige weg on gehoorzaamheid af te dwingen. 

De opgelegde straf moet dan wel aan enige voorwaarden voldoen: 

- de straf moet naar aard en omvang zodanig zijn dat deze de karakter 

van een nadeel heeft. Dat wil zeggen dat deze op zijn minst gelijk-

waardig moet zijn aan het uit de overtreding van het voorschrift 

voortvloeiende voordeel; 

- de straf moet in overeenstemming zijn met de ernst van het delict 

en de persoon en omstandigheden van de dader, een en ander binnen 

het wettelijke minimum enhet voor het betrokken delict vastgestelde 

minimum. 

Deze twee voorwaarden komen met elkaar in conflict zodra het behaalde 

voordeel een zwaarder gewicht krijgt toebedeeld dan de maximaal op te 

leggen straf. Dit conflict speelt des te eerder wanneer het maximum 

van de straf laag is. Dit maximum is dan vaak juist laag in verband 

met de schatting van de ernst van het delict in verhouding tot de ernst 

van andere delicten. Dit laatste komt bij parkeerovertredingen tot uit-

drukking in een vrij lage boete. De strafrechtelijke sanctie op parkeer-

overtreding is niet altijd de gerechtelijke boete. Veel van de gecon-

stateerde parkeerovertredingen resulteren in een transactie: tegen be-

taling van een bepaald vastgesteld bedrag wordt, indien aan enkele an-

dere voorwaarden voldaan is, afgezien van strafrechtelijke vervolging. 

Het transactiebedrag voor parkeerovertredingen bedroeg tot 1 mei 1978 

15 gulden, en sinds die datum 25 gulden. Het is de vraag of deze bedra-

gen in staat zijn het ontstane voordeel van de overtredingen weg te 

werken of anderszins als een voldoende nadeel werden en worden erva-

ren om preventie van de normovertreding te bewerkstelligen. 

Met betrekking tot de effectiviteit van sancties is niet alleen de 

hoogte van de sanctie van belang, doch ook en vooral de inschatting 

van de kans dat bij normovertreding de bedreigde sanctie ook zal wor-

den opgelegdIODaarvoor is allereerst noodzakelijk dat de overtreding 

wordt geconstateerd, en wel door iemand die terzake opsporingsbevoegd -

heid heeft. Lang niet alle parkeerovertredingen worden geconstateerd: 

de schattingen lopen uiteen van minder dan &en procent tot ongeveer tien 

procent. De zgn. pakkans is derhalve zeer klein. Bij een dergelijk kleine 

X3-VO-or een overzicht van de literatuur betreffende de effectiviteit van 
strafsancties, zie: d'Anjou, Effectiviteit van Sancties, WODC, 
Den Haag 1976. 
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pakkans is het de vraag of deze voldoende is om preventief effect te 

kunnen bewerkstelligen. Daarbij komt dan nog de herkenbaarheid van 

het hebben plaatsgevonden van controle: in een straat waarparkeerbonnen 

onder de ruitenwissers worden aangetroffen kan men zonder risico enige 

tijd illegaal parkeren, omdat de eerstvolgende controlegang nog gedu-

rende aanzienlijke tijd op zich zal laten wachtenx)
. De subjectieve 

pakkans, dat wil zeggen de pakkans zoals deze door de parkeerplaats 

zoekende automobilist wordt ingeschat, bepaalt dan ook meer dan de 

objectieve feitelijke pakkans het gedrag van de automobilist. De sub-

jectieve pakkans is natuurlijk niet geheel onafhankelijk van de objec-

tieve pakkans. 

Naast de pakkans speelt dan nog de strafkans een rol, d.w.z. de kans 

dat, na de bevoegde constatering van de overtreding, door het afhan-

delen van de constatering de bedreigde sanctie ook daadwerkelijk wordt 

opgelegd. Om allerlei redenen blijkt slechts ongeveer een kwart van 

het aantal geconstateerde parkeerovertredingen in een transactie te 

resulteren, ongeveer een derde wordt ingeschreven op het parket. De 

overige ongeveer 40% vindt geen verder vervolg, zodat dus geen sanctie 

wordt opgelegd. 	De strafkans bij gerealiseerde pakkans is dus maxi- 

maal 60%. Zelfs bij een pakkans van 10% betekent dit dat slechts 6% 

van de overtreders een straf krijgen opgelegd. Mocht de pakkans rond 

de 1% liggen, dan komt de totale strafkans nog onder het procent te 

liggen xx)  

Het voorgaande samenvattend zien we een zeer lage sanctie (kon tot 1 

mei 1978 beperkt blijven tot 15 gulden, sindsdien tot 25 gulden) in 

x) In verband met de herkenbaarheid van de controle is het volgende 
illustratief: een persoon bewaarde de op zijn voorruit aangebrachte 
bon zeer zorgvuldig, om deze bij een volgende gelegenheid zelf weer 
onder de ruitenwisser aan te brengen. Dit in de overtuiging dat bij 
controle de controleur hem zou overslaan, omdat er toch al een bon 
was uitgedeeld. Het ging heel lang goed 	 

xx) Cijfers: Amsterdam, augustus 1976. 



combinatie met een zeer lage pak- en strafkans. Voor een rationeel 

handelend automobilist, die zijn kosten tegen zijn baten afweegt, is 

fout parkeren derhalve lucratief. Zijn te verwachten sanctie op het 

foutparkeren is maximaal 6% van f25,- (voorheen f15,-) oftewel 11,50 

(voorheen 10,90). Bij een pakkans van 1% spreken we zelfs in termen 

van e'en of twee dubbeltjes. Reeds heel snel is dit 'straftarier la-
ger dan het bedrag dat voor een legale parkeerplaats bij een parkeer-

meter of in een parkeergarage betaald zou moeten worden. Het eventueel 

behaalde andere voordeel is dan nog buiten beschouwing gebleven. Nu 

zijn deze cijfers vrij ongenuanceerd. Differentiering in opsporings-

beleid, en vooral controle-intensiteit geeft op sommige plaatsen en 

op sommige tijdstippen een hogere pakkans. Maar daar staat dan weer 

een aanzienlijke lagere pakkans op andere plaatsen en op andere tijd-

stippen tegenover. 

Mogen we op grond van deze beschouwing niet al te optimistisch zijn 

over de omvang van het preventief effect vaneen sanctieverhoging dan 

nog blijft de vraag bestaanwaaruit dat effect dan zou kunnen bestaan. Bo-

vendien moet er van warden uitgegaan dat niet elke automobilist over 

voldoende informatie beschikt om tot de in de vorige alinea aangegeven 

afweging te kunnen komen. Deze personen zullen zich nog wel door het 

verbodsbord en te verwachten politieoptreden kunnen laten afschrikken. 

Maar waarin resulteert dit? Het meest voor de hand ligt de veronder-

stelling dat men uit vrees de strafsanctie te krijgen opgelegd slechts 

legitiem gebruik van legitieme parkeerplaatsen gaat maken. Deze veron-

derstelling is naief: we zien aanzienlijke hoeveelheden automobielen 

illegaal geparkeerd staan, derhalve laten deze bestuurders zich kenne-

lijk niet afschrikken. Wel zou te verwachten zijn dat bij opvoeren van 

de strafsanctie meer mensen dan voorheen zich zullen laten afschrikken. 

Verhoging van de geldboete zou derhalve het aantal foutparkeerders doen 

afnemen, althans relatief. 

Er is echter een ander effect denkbaar. Pit bestaat hierin dat men niet 

het verboden gedrag achterwege laat, doch van kortere duur doet zijn. 

Men verkleint daarmee de pakkans (we mogen er immers van uitgaan dat 
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parkeergeld 

v.s. ->-dxt 

p(pak) x p(s/pak) x S 	d x t 

p(straf) x S Z:d x t 

naarmate de overtreding langer duurt de pakkans groter wordt, tenzij 

deze 0 is). Het gevolg hiervan kan zijn dat gedurende dezelfde tijds-

periode meer voertuigen illegaal van de al dan niet legale parkeer-

plaats gebruik maken, oftewel een toename van het aantal foutparkeer-

ders. 

Deze beide effecten van sanctieverzwaring zijn in principe onafhanke-

lijk van elkaar en kunnen dus naast elkaar voorkomen. Het kan derhalve 

zo zijn dat sommige automobilisten na de verhoging een legale plaats 

zullen verkiezen, terwijl de door hen opengelaten illegale parkeer-

plaats nu door meerdere andere automobilisten zal worden gebruikt. Op 

een willekeurig tijdstip is dan het aantal fout geparkeerde auto's 

constant gebleven en lijkt er geen effect van de sanctieverzwaring 

te zijn uitgegaan. Niettemin kan een verkorting van de gemiddelde 

parkeerduur dan een indicator zijn voor het pakkansverkleinend gedrag 

van de automobilist, als gevolg van de sanctieverzwaring. 

Aan het slot willen wij bier nog een concept brengen voor een theore-

tisch uitgangspunt ter bepaling van de zwaarte van de sanctie, beno-

digd om zodanig effect te bereiken dat het aantal fout geparkeerde 

voertuigen afneemt. Daarvoor is op de eerste plaats nodig dat de te 

verwachten sanctie op zijn minst gelijk is aan de besparing op de par-

keergelden die voldaan hadden moeten worden indien een legale plaats 

zou zijn ingenomen. De te verwachten sanctie is gelijk aan het product 

van de strafkans en de bedreigde sanctie. De strafkans is gelijk aan 

het product van de pakkans en een getal dat aangeeft hoe groot de 

kans is dat de sanctie zal volgen, gegeven dat men gepakt is. De te 

betalen parkeergelden zijn het product van de duur van het illegaal 

parkeren en het tarief per tijdseenheid. In formule: 

v.s. = verwachte sanctie 
p(straf) = totale strafkans 
p(pak = pakkans 
p(s/pak) = strafkans van gepakte 
S = bedreigde sanctie 
d = duur illegaal parkeren 
t = parkeertarief 

Deze vergelijking kent geen constanten en derhalve geen oplossing. Niet-

temin kunnen oplossingen verkregen worden door sommige variabelen con-

stant te veronderstellen. Hier volgen enkele voorbeelden: 



- parkeertarief en sanctie en de strafkans van een gepakte foutparkeer-

der. De strafkans moet dan groter zijn dan: 

p(straf)?--d  x t 

Of 	p(pak).  d x t  
p(s/pak) x S 

Nemen we p(s/pak) gelijk aan de cijfers van Amsterdam, augustus 1976 

60%), een boete van f25,- en een parkeertarief van f2,- per uur, 

dan 

p(pak),-  d x  2 	= 2d - 0,1321d 
0,6 x 25 	15 

In dit geval moet de pakkans per uur dus 13,3% of meer zijn. 

Bij een hoger parkeertarief zal de pakkans vergroot moeten worden, 

evenals bij een lagere bedreigde sanctie. 

- pakkans, strafkans en parkeertarief. Om aan te geven waar dit toe 

zou leiden vullen we ook nu de cijfers in van Amsterdam, augustus 

1976 (Stel de pakkans op 10%, parkeertarief f2,- per uur). 

0,1x0,6xS= 2xd 

S = 2d 	= 33,33 d 
0,06 

De sanctie zou dus 33 maal de duur van het illegaal parkerenin uren 

moeten bedragen. (Bij een pakkans van 1% overigens zelfs 333 maal!)  Bij een 

hoger parkeertarief wordt ook de sanctie evenredig zwaarder. Verge- 

lijken we deze gegevens met de transactiebedragen van 15,- en 25,- 

dan blijkt de boete nauwelijks invloed te kunnen hebben: reeds bij 

een illegale parkeerduur van een half uur, respectievelijk drie kwar-

tier wordt winst gemaakt. Bij de pakkans van 1% gaat het hier om ter-

mijnen van 3 resp. 5 minuten! 



Er zij echter op gewezen dat we in deze formule slechts het voordeel heb-

ben afgemeten aan het niet betalen van de parkeertarieven voor een legale 

plaats. Alle overige eventuele voordelen welke met het foutparkeren zou-

den kunnen samenhangen zijn buiten beschouwing gebleven. 
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3. DE OPZET VAN HET EXPERIMENT TER BEPALING VAN HET EVENTUEEL EFFECT 

VAN DE VERHOGING VAN HET BEDRAG VAN DE POLITIETRANSACTIE BIJ HET 

ILLEGAAL PARKEREN 

Voor het beantwoorden van de vraag of de verhoging van het bedrag van 

de politietransactie invloed heeft gehad op het parkeergedrag van de 

automobilisten zullen zowel voor, als na die verhoging waarnemingen 

moeten worden verricht. Hierbij laten zich diverse mogelijkheden on-

derscheiden. Zo zou men het aantal uitgedeelde parkeerbonnen vfifir en 

na de verhoging kunnen vergelijken. Doch het opsporingsbeleid door de 

politie is dermate onintensief, dat een zeer geringe verandering in 

dat opsporingsbeleid tot enorme veranderingen in het aantal uitgeschre-

ven bonnen leidt. Nog afgezien van de problematiek die ontstaat door 

de lage feitelijke pakkans is het aantal parkeerbonnen dus een te zwak-

ke maat om veranderingen mee te registreren. 

Om waarnemingen te doen moeten we dus de straat op gaan en daar regis-

treren. Deze werkwijze kent ook bezwaren, maar daar staat tegenover dat 

zij geen gebreken heeft die tot de vertekening van de resultaten leiden, 

zoals bij het aantal uitgeschreven parkeerbonnen het geval is. Het groot-

ste bezwaar tegen deze methode is dat er een selectie moet worden gemaakt 

voor wat betreft het gebied waar zal worden waargenomen. Een selectie 

is noodzakelijk omdat het project anders te kostbaar zou worden. De 

keuze van de waarnemingsgebieden moet zodanig zijn, dat er in het be-

trokken gebied voldoende mogelijkheid is tot illegaal parkeren zonder 

dat hierdoor onmiddellijk het verkeer tot stilstand komt. Verder moet 

het ook niet een gebied zijn waar nooit gecontroleerd wordt. Bij voor-

keur moet het een gebied betreffen waar Of in het gebied zelf Of daar-

buiten legale capaciteit onbenut b1ijft
1) Deze laatste voorwaarde was 

echter het moeilijkst te vervullen: als er legale capaciteit over was, 

was dat doorgaans in parkeergarages met hoge tarieven. Het openblijven 

van legale capaciteit op straat zal derhalve vrijwel niet voorkomen. 

Uiteraard moet het gekozen gebied zoveel mogelijk representatief zijn 

voor de parkeersituatie in de randstad. Aan deze voorwaarde kan 

1) Indien immers geen alternatieve, legale parkeercapaciteit voorhanden 
is, kan er ook nauwelijks verandering van het parkeergedrag verwacht 
warden. 
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worden voldaan door niet gen groot gebied, doch verscheidene, onder-

ling verschillende gebieden van geringere omvang te selecteren. Uit 

het voorgaande mag duidelijk zijn geworden dat de te kiezen gebieden 

niet de oppervlakte van een hele gemeente kunnen beslaan. De terri-

toriale begrenzing bestaat derhalve uit een beperking tot een of en-

kele gemeenten, en, binnen de gekozen gemeenten, uit een beperking tot 

gebieden die aan de vooromschreven voorwaarden voldoen. Gekozen werden 

de gemeenten Amsterdam, Haarlem en Utrecht. Utrecht moest echter af-

vallen, omdat juist in de waarnemingsperiode werkzaamheden werden uit-

gevoerd die een zeer ingrijpende invloed op het verkeer en het par-

keren in de binnenstad tot gevolg hadden. In Amsterdam en Haarlem wer-

den de waarnemingsgebieden in nauw overleg met de verkeersdiensten van 

politie en openbare werken vastgesteld. 

Naast een beperking naar gebied was ook een beperking naar tijdstip van 

waarneming noodzakelijk. Op basis van de bij de betrokken verkeers-

diensten bestaande inzichten werd gekozen voor waarneming op dinsdag, 

donderdag en zaterdagmorgen, te beginnen om 08.30 en doorgaand tot 

11.30 uur. Op deze wijze wordt de waarneming aangevangen op het tijd- 

stip dat het parkeerareaal volloopt, en duurt deze voort tot in de ochtend-

spits van het parkeren. De waarnemingen werden zowel veleir 1 mei 1978, inapril 

als enkele weken na inwerkingtreden van het nieuwe transactiebesluit 

(eind mei-begin juni) gedurende twee achtereenvolgende weken uitge-

voerdx) . Tenslotte werd begin oktober 1978 gedurende gen week een tweede 

nameting gehouden. 

Bij de waarneming werd gebruik gemaakt van een door de verkeersdienst 

van openbare werken van de gemeente Haarlem in gebruik zijnd registra-

tieformulier xx) . Voor de waarneming werd gebruik gemaakt van waarnemers 

die een vaste route volgden. Van elk geparkeerd voertuig dat de waar-

nemers op hun route tegenkwamen werd een registratieformulier ingevuld. 

Onmiddellijk bij aantreffen werden ingevuld het kenteken, de aankomst-

tijd (= aankomsttijd van de waarnemer), het soort voertuig en de aard 

x) In verband met uitgebreide sneeuwval moest een van de waarnemings-
ochtenden in april worden verschoven tot een volgende week. 

xx) Zie bijlage 1. 



- 12 - 

van de ingenomen legale of illegale parkeerplaats. De looproutes van 

de waarnemers werden zodanig bepaald dat zij steeds weer op hun uit- 

gangspunt terugkeerden. Vervolgens vervolgden zij dan opnieuw bun route. 

Aan de hand van de ingevulde registratieformulieren werd vastge- 

steld of zich sedert de vorige rondgang mutaties hadden voorgedaan. Wanneer 

een auto bleek te zijn vertrokken, dan ward de aankomsttijd van de 

waarnemer ter plekke als vertrektijd genoteerd en het betrokken formu- 

lier terzijde geschoven. Wanneer een auto werd aangetroffen op een 

pleats waar tevoren geen auto stond, en ook wanneer een auto werd aan-

getroffen op een door een inmiddels vertrokken auto opengelaten plaats, 

werd ook van deze auto's een registratieformulier ingevuld. Omdat de 

routes van de waarnemers kort gehouden werden (in 5 tot 10 minuten weer 

terug op het uitgangspunt) kon een vrij getrouw beeld van het aantal 

en de duur van de in het gebied gepleegde parkeerovertredingen worden 

verkregen. Ter bepaling van de pakkans kregen de waarnemers, de opdracht 

on ook te registreren of er een parkeerbon op het voertuig was beves-

tigd. 
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4. DE RESULTATEN VAN HET ONDERZOEK 

In dit hoofdstuk zullen de resultaten van het onderzoek worden gepre-

senteerd. We zullen hierbij allereerst aandacht besteden aan de pak-

kans (4.1.) en vervolgens aan het effect van de verhoging van het be-

drag van de politietransactie. 

In dit hoofdstuk verstaan we onder fout (of illegaal) parkeren elke 

overtreding van de parkeervoorschriften. Dit geeft nauwelijks proble-

men, omdat over het algemeen de voorschriften eenduidig zijn. Een 

voertuig dat dubbelgeparkeerd staat, op de hoek van een straat, op 

het trottoir of voor een uitrit, is in overtreding. Evenals de 

auto die geparkeerd staat bij een inwerking zijnde parkeermeter, of 

op een plaats waar een stopverbod geldt. Problemen zijn er formeel 

ook nauwelijks bij overschrijding van de toegestane parkeerduur. De 

praktijk van de controle bij parkeermeters verbindt echter geen conse-

quenties aan een overschrijding van enkele minuten. De omlooptijd van 

de waarnemers in het onderzoek bedraagt echter vijf tot tien minuten, 

zodat de getolereerde overschrijding geheel door deze omlooptijd ge-

dekt kan zijn. Daar niet alle parkeermeters de tijdsoverschrijding 

aangeven, en omdat controle van die overschrijding bij meters die 

zulks wel registreren de omlooptijd van de waarnemers zou ver- 

hogen en als foutenbron zou kunnen optreden, werd besloten met de be-

perkt toegestane tijdsoverschrijding geen rekening te houden. Het ge-

volg hiervan is dat elk voertuig dat bij een niet in werking zijnde 

parkeermeter stond geparkeerd als een foutgeparkeerd voertuig werd 

aangemerkt, dus geheel conform art. 83f van het Reglement Verkeers-

tekens en Verkeersvoorschriften. 

Een ander probleem betreft het parkeren op plaatsen waar een parkeer-

verbod geldt, omdat hier een ontheffing geldt voor laden en lossen en 

het in- en uitlaten van passagiers. Indien er geladen of gelost wordt 

is er weer geen probleem, maar wanneer de waarnemer geen laad- of los-

activiteiten waarneemt, behoeft dit niet te betekenen dat er niet ge-

laden of gelost wordt of binnen zeer korte tijd zal gaan worden, dan 

wel dat er tot voor zeer kort gelost werd. Derhalve is niet met zekerheid 



vast te stellen of er al dan niet in strijd met de voorschriften gepar-

keerd werd. Dit te meet waar steeds meet personenvoertuigen ook 

in de zakelijke sfeer gebruikt worden en steeds meer particulieren 

van bestelwagens en stationcars gebruik maken. Om dit probleem op te 

lossen hebben we besloten alle voertuigen, die gedurende langer dan 

een kwartier stonden geparkeerd op een plaats waar een parkeerverbod 

van kracht was aangemerkt als foutgeparkeerde voertuigen. Het gevolg 

hiervan is dat de voertuigen, die wel geladen en/of gelost werden 

gedurende meer dan 15 minuten ten onrechte als foutgeparkeerd werden 

aangemerkt, terwijl voertuigen die gedurende minder dan 15 minuten 

voor andere doeleinden dan laden en lossen bij een parkeerverbod 

geplaatst waren ten onrechte niet als foutgeparkeerd werden aange-

merkt. 

4.1. Foutparkeren en de pakkans  
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In de twee eerste telperioden werden in Haarlem en Amsterdam in de geselec-

teerde gebieden gedurende de in totaal 36 waarnemingsuren 11.996 fout-

geparkeerde voertuigen waargenomen, waarvan 3916 in Amsterdam en 

8080 in Haarlem. Door de observatoren werden echter slechts 70 auto's 
x) 

met daarop aangebrachte parkeerbonnen aangetroffen
x 
 . Dit geeft als 

(neest eenvoudige maat voor de) pakkans dus 0,58% d.w.z.0,58% van de fout-

geparkeerde voertuigen was door de controle-instanties als zodanig 

onderkend en van een bon voorzien. Nu is het mogelijk dat in werke-

lijkheid meet bonnen in de betrokken gebieden werden uitgeschreven, 

maar dat deze niet konden worden waargenomen door de observatoren, 

omdat de voertuigen snel, dat wil zeggen vooraleer de observator 

weer op dezelfde plaats was aangekomen, werden weggehaald door de be-

stuurders. Gezien de korte omlooptijd en het geringe aantal bonnen 

•x) De verschillen tussen de aantallen wordt vooral verklaard doordat 
in Haarlem meer gebieden werden geselecteerd dan in Amsterdam. Dit 
om de resultaten van het onderzoek in Haarlem ook voor andere doel-
einden van de gemeente te kunnen gebruiken. 

xx) In de laatste telperiode (oktober) werd geen enkele bon aangetroffen. 
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en de in de volgende paragraaf aan te geven lange gemiddelde parkeer-

duur kan dit om slechts een zeer klein aantal geconstateerde overtre-

dingen gaan. Er dient enige terughoudendheid te worden betracht 

met betrekking tot de generalisatie van dit cijfer van 0,58%. Het is 

nl.mogelijk dat, ondanks dat de waarnemingsgebieden door de politie 

als probleemgebieden werden aangemerkt, in andere gebieden het parkeer-

probleem schrijnender is, en die gebieden derhalve een hogere priori- 

teit bij de opsporing hebben gekregen. Hierbij thoet dan wel wo -rden aangete-

kend dat een hogere totale pakkans uitsluitend kan worden bereikt als in 

andere gebieden de pakkans nog lager is dan de 0,58% in onze waarne-

mingsgebieden. 

De aangetroffen pakkansen zijn dermate klein, dat niet van een inten-

sieve opsporing gesproken kan worden en niet veel van een verhoogde 

controle intensiteit verwacht mag worden. Een verdubbeling van de pak-

kans, zal een dubbele inzet van controle vergen, voor een verdubbeling 

(of zelfs meer dan dat) van de problemen in de sfeer van de administra-

tieve afhandeling op de politiebureau's leiden en mogelijk ook tot een 

verdubbeling van het aantal zaken dat ten parkette wordt ingeschreven 

en waarvan de kantonrechter kennis neemt. (Ter informatie: in het par-

ketregister, aangelegd ten behoeve van de kantonrechter te Amsterdam, 

werden in 1978 plusminus 145.000 zaken wegens overtreding van de par-

keervoorschriften ingeschreven). Ondanks een dergelijke verhoging van 

de inzet aan personeel zal dan toch in de betrokken gebieden slechts 

een pakkans van om en nabij 1% worden gerealiseerd. 

Nu de pakkans, gemeten aan het aantal uitgeschreven bonnen per fout-

geparkeerd motorvoertuig, zo klein is, is een gedetailleerde analyse 

van het uit het verzamelde materiaal blijkende opsporingsbeleid niet 

relevant te achten. E'en aspect willen wij echter belichten, nl. de 

aandacht die het parkeren bij parkeermeters in het opsporingsbeleid 

krijgt (Zie tabel 1). 



TABEL I. Het aantal uitgeschreven garkeerbonnen per gemeente naar aard 
van de parkeerovertreding J  

Aard van de 	 Gemeente Totaal 
overtreding Amsterdam 	Haarlem 

parkeermeterovertreding 	 9 	(47) 	40 	(78) 	49 	(70) 

overige overtredingen 	 10 	(53) 	11 	(22) 	21 	(30) 

totaal 	 19 	(100) 	51 	(100) 	70 	(100) 
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Duidelijk blijkt, vooral in Haarlem, de voorkeurspositie van de parkeer-

meters in de bonnenproductie. Nu kan dit beeld vertekend zijn doordat 

in de in Haarlem geselecteerde gebieden meer parkeermeters zijn opge-

namen dan in Amsterdam, waardoor het aandeel van de parkeermeterover-

tredingen in het totaal aantal overtredingen groter zal zijn dan in 

Amsterdam. Ook het aantal uitgeschreven bonnen bij parkeermeters zal 

dan groter moeten zijn (als alle overige factoren geen verschil laten 

zien tussen beide gemeenten). Voor wat betreft de aantallen parkeer-

meters in de geselecteerde gebieden kunnen we geen vergelijkingen ma-

ken. Wel voor wat betreft het aandeel van de parkeermeterovertredingen 

in het totaal aantal overtredingen. In Haarlem was dat 26,2%, en in 

Amsterdam 18,5%. Bij overigens gelijke omstandigheden zou het aandeel van 

de parkeermeterovertredingen in de bonnenproductie in Haarlem dus ook 1,4 

maal zo groot moeten zijn als in Amsterdam, dus 1,4 x 47% = 66,6%. 

Het verschil met de werkelijk gevonden 78% is niet zo groot, dat van 

een wezenlijk ander beleid in de controle op parkeervoorschriften in 

beide gemeenten gesproken kan worden, hoewel in Haarlem toch iets 

meer aandacht aan parkeermeterovertredingen wordt besteed. 

Dit laatste kunnen we ook anders illustreren (zie tabel 2). We zien 

x) In deze en de volgende tabellen duiden de cijfers tussen haakjes 
op percentages. 



TAB EL 2.  Parkeercontrole per gemeente naar aard van de overtreding 

Gemeente 
, 	  

Amsterdam 	 Haarlem Parkeerbon?_ 	Totaal 

	

parkeer- 	 parkeer- 
meter 	overig 	meter 	overig 

_ 	  

parkeerbon 	9 	( 	1,2) 	10 	( 0,3) 	40 	( 	1,9) 	1-1 	( 0,2) 	70 	( 0,6) 

geen parkeer- 
bon 	 715 	(98,8) 	3182 	(99,7) 	2076 	(98,1) 	5953 	(99,8) 	11.926 	(99,4) 

	 _ 
totaal 	724 	(100,0) 	3192 	(100,0) 	2116 	(100,0) 	5964 	(100,0) 	11.996 	(100,0) 
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in Haarlem een verband tussen de aard van de parkeerovertreding en het 

uitschrijven van parkeerbonnen dat sterker is dan in Amsterdam. Een an-

der beeld dat uit deze tabel naar voren komt is dat de pakkans bij par-

keermeters (voor Amsterdam 1,24% en voor Haarlem 1,89%) aanzienlijk ho-

ger is dan de pakkans in het algemeen (0,48% in Amsterdam en 0,63% in 

Haarlem, zoals we hiervoor reeds vermeldden). In Amsterdam is de pak-

kans bij parkeermeters dus ongeveer 2,6 maal zo groot als de gemiddel-

de pakkans in de geselecteerde gebieden; in Haarlem is dat 3,0 maal. 

Ook hier dus geen al te sterke verschillen tussen de gemeenten, maar 

wel een zeer duidelijke aanwijzing voor de prioriteit die de parkeer-

meterovertredingen in de opsporing genieten. Het is de vraag of deze 

prioriteit van de parkeermeterovertredingen uitsluitend bepaald wordt 

door argumenten, aan een gezondmaking van de verkeerssituatie ontleend. 

Het feit dat de opbrengst van de parkeermeters rechtstreeks ten goede 

komt aan de gemeente maakt de gemeente direct financieel belanghebbende 

bij de controle op het gebruik van met parkeermeters toegeruste par-

keerplaatsen. Een dergelijke betrokkenheid is afwezig bij het parkeren 

op andere plaatsen. 
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4.2. Het effect van de verhoging van het bedrag van de politietransactie  

op korte termijn 

In deze paragraaf besteden wij aandacht aan de twee in hoofdstuk 2 ge-

noemde te verwachten effecten, te weten 1. Een daling van het aantal 

foutgeparkeerde voertuigen (4.2.1.) en 2. Een vermindering van de duur 

van het illegaal parkeren (4.2.2.). In 4.2.3. geven we dan een semen-

vatting van de resultaten voor deze beide onderdelen. 

Op grond van het in hoofdstuk 2 ontwikkelde model omtrent het verband 

tussen de pakkans, de strafkans, de boete, het tarief voor legale par-

keerruimte en de duur van het illegaal parkeren en de pakkans die in 

4.1. werd weergegeven nag van de verhoging van het transactiebedrag 

van 15 naar 25 gulden nauwelijks effect verwacht worden. Op pagina 8 

zagen we immers reeds dat bij een transactiebedrag van 15 gulden, een 

strafkans (gegeven dat men reeds gepakt is) van 60% en een parkeerta-

rief van 2 gulden per uur een pakkans gerealiseerd moet worden van 

22,2% per uur; hi] een transactiebedrag van 25 gulden moet dit 13,3% 

per uur zijn. Net  een dergelijke discrepantie tussen de benodigde en 

de feitelijke pakkans is niet veel te verwachten van een sanctiever-

zwaring, omdat de kans dat de sanctie opgelegd te klein is 

Invullen van de pakkans van 0,6% in het model van pagina 7 om de benodig-

de sanctie te bepalen is anderszins illustratief voor de ontoereikendheid 

van de doorgevoerde verhoging van de sanctie. Om iemand geen voordeel 

aan het foutparkeren (t.o.v. het betalen van de tarieven voor legaal 

parkeren) te doen betalen, zal de sanctie moeten zijn (bij strafkans 

60% en tarief 2 gulden per uur): 

0,006x0,6xS= 2xd 

5= 	2d  
0,0036 = 555,55 x d 

Derhalve een boete van 555 gulden voor elk uur dat men fout geparkeerd 

staat. Zelfs hi] het verhoogde tarief betekent dit dat bij een duur van 

het foutparkeren van 2 minuten en 42 seconden het evenwicht reeds be-

reikt is. Daar veelal een tolerantiegrens wordt aangehouden van enkele 

minuten (met name bij parkeermeters en parkeerverboden) betekent dit 
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dat foutparkeren bijna altijd voordeliger is dan parkeren bij de meter 

(met betaling) of in de parkeergarage of op terreinen met betaald par-

keren. 

Nu is dit model afgestemd op de rationeel denkende automobilist die 

zoekt naar een parkeermogelijkheid. Het is echter beslist niet ondenk-

baar dat een deel van de automobilisten helemaal niet zo rationeel 

denkt, of, indien wel rationeel denkend (of bewust het pakrisico ne-

mend), met een veel hogere pakkans rekening houden. Voor deze mensen 

kan de verhoging van het transactiebedrag wel afschrikkende werking 

hebben. 

4.2.1. Het effect van de verhoEina van het transactiebedraai  het aantal 

foutEeparkeerde voertuigen 

In de eerste telperiode, v6Or de verhoging van het transactiebedrag 

werden in de betrokken geselecteerde gebieden in totaal 17.497 voer-

tuigen geteld, en gedurende de tweede telperiode 17.645. Deze aantal-

len verschillen zo weinig van elkaar dat hier geen consequenties aan 

mogen worden verbonden. Tussen Amsterdam en Haarlem was er echter wel 

,een verschil: in Amsterdam daalde het aantal van 6587 tot 6372, in 

Haarlem was een stijging:10.910 naar 11.273 geregistreerde voertuigen. 

Van de aldus in totaal 35.142 geregistreerde voertuigen waren er, zo-

als we in 4.1. reeds gemeld hebben, 11.996 fout geparkeerd, oftewel 

34,1% van de geregistreerde voertuigen stond fout geparkeerd. Bij de 

eerste telperiode was dat 35,0%, in de tweede telperiode, dus ongeveer 

een maand na invoering van de verhoging van het transactiebedrag, stond 

33,3% fout geparkeerd. Er is dus een daling van het percentage fout-

geparkeerde voertuigen opgetreden, maar deze is bepaald niet spectacu-

lair te noemen: 1,7% daling bij een verhoging van de sanctie met 60%! 

Wel opmerkelijk is dat, zoals uit tabel 3 blijkt, de daling uitsluitend 

in Haarlem is opgetreden. In Amsterdam is zelfs een lichte stijging 

van het percentage foutgeparkeerde voertuigen opgetreden, van 30,1% 

naar 30,3%. Maar ook de daling in Haarlem met 3,1% (van 38,0% naar 

34,9%) is bepaald niet spectaculair. Zo men deze daling aan de verho- 



TABEL 3.  Het effect van de transactieverhoging, gemeten in het aantal foutgeparkeerde 
voertuigen in de gemeenten Haarlem en Amsterdam 

Coed/ 	 Cemeente 	 Totaal 
fout 	  

Amsterdam 	 Haarlem 	 totaal 

	

veer 	ma 	 voor 	1 	na 	 voor 	 no 

lout 	1984 	(30,1) 	1932 	(30,3) 	4143 	(33,0) 	3937 	(34,9) 	6127 	(35,0) 	5869 	(33,3) 	11996 	(34,1) 

goed 	4603 	(69,9) 	4440 	(69,7) 	6767 	(62,0) 	7336 	(65,1) 	11370 	(65,0) 	11776 	(66,7) 	23146 	(65,9) 

to- 

	

6587(100,0) 	6372(100,0)1 0910(100,0)11273(100,0) 	17497(100,0) 	17645(100,0) 	35142(100,0) 
taal 	

1 

-20 - 

ging van het transactiebedrag wenst toe te schrijven, dan zal toch de 

vraag moeten rijzen waarom een vergelijkbaar effect in Amsterdam niet 

is opgetrederj )Het verzadigingsargument lijkt niet steekhoudend: ener-

zijds werden in de tweede telperiode in Amsterdam 3,3% minder voertui-

gen geteld dan in de eerste waarnemingsperiode, en anderzijds is het 

overtredingenniveau in Haarlem (+ 36%) jets hoger dan in Amsterdam 

(+ 30%). Meer voor de hand liggend is het de geringe verschillen als 

toevallige spelingen op te vatten en te concluderen dat de verhoging 

van het transactiebedrag van 15 naar 25 gulden geen effect heeft gehad, 

althans niet een daling van het relatieve aantal parkeerovertredingen 

heeft bewerkstelligd. Hiermee moet de eerste hypothese omtrent het ef-

fect van de verhoging van het transactiebedrag als gefalsificeerd 

worden beschouwd. 

4.2.Z.Heteffect van de verhoging van het transactiebedrag: de parkeerduur  

De tweede hypothese betrof de mogelijkheid dat de automobilisten eerder 

dan het foutparkeren achterwege te laten overgaan tot pakkansverkleinend 

gedrag. pat wil zeggen dat zij de duur van het foutparkeren zullen be-

perken en zo trachten de pleats vrij te maken voordat de controle 

plaatsvindt. pit zal er toe leiden dat na doorvoering van de verhoging 

van het transactiebedrag de parkeerduur zal afnemen. Dit effect zal al-

leen optreden bij de foutgeparkeerde voertuigen, zodat we ons hier tot 

deze groep zullen beperken. Alvorens tot de toetsing van deze hypothese 

over te gaan zullen we echter eerst nagaan of de parkeerduur van de 

goed- en foutparkeerders van elkaar verschillen. 

x) Laten we ook hier het amsterdamse waarnemingsgebied, dat bij de laatste 
waarnemingsperiode moest vervallen, buiten beschouwing, dan is in Am-
sterdam eveneens een daling met enkele procenten waargenomen. 



! TABEL 4a.  Duur van het parkeren (Haarlem, alle voertuigen) 

Waarnemingsperiode Duur 
Totaal 

april 	 mei-juni 	 totaal 

goed 	fout 	goed 	lout 	goed 	lout 
	-  	---  	 _ 

$:15 min. 	3022 	(44,7) 	480 	(11,6) 	3377 	(46,0) 	594 	(15,1) 	6399 	(45,4) 	1074 	(13,3) 	7473 	(33,7) 

16- 30 min. 	1465 	(21,7) 	1302 	(31,4) 	1486 	(20,2) 	1235 	(31,4) 	2951 	(20,9) 	2537 	(31,4) 	5488 	(24,8) 

31- 45 	637 	( 	9,4) 	601 	(14,5) 	657 	( 	8,9) 	523 	(13,3) 	1294 	( 9,2) 	1124 	(13,9) 	2418 	(10,9) 

46- 60 	275 	( 4,1) 	343 	( 8,3) 	366 	( 	5,0) 	315 	( 	8,0) 	641 	( 4,5) 	658 	( 8,2) 	1299 	( 5,9) 

61- 75 	203 	( 3,0) 	258 	( 6,2) 	195 	( 2,7) 	237 	( 6,0) 	398 	( 	2,8) 	495 	( 6,1) 	893 ( 4,0) 

76- 90 	136 	( 	2,0) 	179 	( 4,3) 	145 	( 	2,0) 	153 	( 	3,9) 	281 	( 	2,0) 	332 	( 	4,1) 	613 	( 	2,8) 

91-105 	65 	( 	1,0) 	137 	( 	3,3) 	101 	( 	1,4) 	129 	( 	3,3) 	166 	( 	1,2) 	266 	( 	3,3) 	432 	( 	1,9) 

106-120 	75 	( 	1,1) 	100 	( 	2,4) 	89 	( 	1,2) 	96 	( 	2,4) 	164 	( 	1,2) 	196 	( 	2,4) 	360 	( 	1,6) 

121-135 	61 	( 0,9) 	100 	( 	2,4) 	56( 	0,8) 	79 	( 	2,0) 	117 	( 0,8) 	179 	( 	2,2) 	296 	( 	1,3) 

136-150 	69 	( 	1,0) 	68 	( 	1,7) 	50 	( 	0,7) 	79 	( 	2,0) 	119 	( 0,8) 	147 	( 	1,8) 	266 	( 	1,2) 

151-165 	67 	( 	1,0) 	88 	( 	2,1) 	71 	( 	1,0) 	84 	( 	2,1) 	138 	( 	1,0) 	172 	( 	2,1) 	310 	( 	1,4) 

166-180 	687 	(10,1) 	487 	(11,8) 	743 	(10,1) 	413 	(10,5) 	1430 	(10,2) 	900 	(11,2) 	2330 	(10,5) 

Totaal 	6762(100,0) 4143(100,0) 	7336(100,0) 	3937(100,0) 	14093(100,0) 	8080(100,0) 	22178(100,0) 

4.2.2.1.De Rarkeerduur van aoed- en foutEarkeerders veraeleken 

De parkeerduur hebben we gemeten door de benadering van de vertrektijden 

met die van de aankomsttijd af te trekken. Omdat de waarneming aanving 

om 08.30 uur
1) 

en eindigde om 11.30 uur is een maximaal geconstateerde 

parkeerduur van drie uren mogelijk, hoewel de werkelijke parkeerduur 

aanzienlijk langer kan zijn geweest indien het voertuigen betreft die 

bij de laatste rondgang van de observatoren nog geparkeerd stonden. Hier-

voor wordt gecorrigeerd door de vergelijkingen uit te voeren zowel met 

inbegrip van deze groep, als zonder. Een ander gevolg van de waarnemings-

procedure is dat de benadering in minuten een precisie suggereert, die 

door de waarneming niet gerechtvaardigd wordt. We rapporteren hier de 

parkeerduur dan ook in tijdseenheden van 15 minuten. 

De duur van het foute deel van de parkeertijd kennen we niet. Dit speelt 

met name een rol bij het overschrijden van de parkeertijd bij parkeerme-

ters. Dit aspect laten wij dan ook geheel buiten beschouwing. Fout ge-

parkeerde voertuigen zijn dan ook 	voertuigen die op enig moment op 

de betrokken plaats hebben gestaan, terwijl op dat moment niet aan de 

voorschriften werd voldaan. 

X4 1 )7■41 
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1) In Haarlem ving de waarneming om 8.00 aan. Dit geeft een groter aan-
deel van de langere parkeerduren. 



TABEL 46.  Duur van het parkeren (Amsterdam, alle voertuigen) 

Waarnemingsperiode 
Duur  	Totaal 

april 	 mei-juni 	 totaal 

goed 	foul 	goed 	foul 	goed 	fout 

	

.(15 min. 	372 	( 8,2) 	254 	(12,8) 	415 	( 9,4) 	308 	(15,9) 	787 	( 	8,8) 	562 	(14,4) 	1349 	(10,5) 

	

16- 30 min. 	303 	( 	6,7) 	378 	(19,1) 	356 	( 8,1) 	400 	(20,7) 	659 	( 	7,4) 	778 	(19,9) 	1437 	(11,2) 

	

31-45 min. 	286 	( 6,3) 	241 	(12,1) 	332 	( 	7,5) 	193 	(10,0) 	618 	( 	6,9) 	434 	(11,1) 	1052 	( 	8,2) 

	

46- 60 min. 	253 	( 5,6) 	164 	( 8,3) 	254 	( 5,8) 	143 	( 	7,4) 	507 	( 5,7) 	307 	( 7,8) 	814 	( 6.3) 

61- 	75 min. 	224 	( 4,9) 	150 	( 	7,6) 	217 	( 4,9) 	125 	( 6,5) 	441 	( 	4,9) 	275 	( 	7,0) 	716 	( 	5,6) 

	

76- 90 min. 	222 	( 4,9) 	90 	( 4,5) 	180 	( 4,1) 	70 ( 	3,6) 	402 	( 4,5) 	160 	( 4,1) 	562 	( 4,4) 

	

91-105 min. 	272 	( 6,0) 	79 	( 	4,0) 	241 	( 	5,5) 	90 	( 	4,7) 	513 	( 	5,7) 	169 	( 	4.3) 	682 	( 	5.3) 

	

106-120 min. 	297 	( 6,5) 	90 	( 4,5) 	309 ( 7,0) 	74 	( 3,8) 	606 	( 6,8) 	164 	( 4.2) 	770 ( 6. 0 ) 

	

121-135 min. 	389 	( 	8,6) 	147 	( 	7,4) 	594 	(13,5) 	164 	( 	8,5) 	983 	(11,0) 	311 	( 	7.9) 	1234 	( 10 . 1 ) 

	

136-150 min. 	642 	(11,1) 	220 	(11,1) 	892 	(20,2) 	224 	(11,6) 	1534 	(17,1) 	444 	(11,3) 	1978 	(15,4) 

	

151-165 min. 	858 	(18,9) 	116 	( 	5,8) 	594 	(13,5) 	129 	( 	6,7) 	1452 	(16,2) 	245 	( 	6,3) 	1697 	(13,2) 

	

166-180 min. 	426 	( 9,4) 	55 	( 	2,8) 	30 	( 0.7) 	12 	( 	0,6) 	456 	( 	5,1) 	67 	( 	1,7) 	523 	( 	4,1) 

Totaal 	4544(100,0) 	1984(100,0) 4414(100,0) 	1932(100,0) 8958(100,0) 	3916(100,0) 	12874(100,0) 
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Uit tabel 4a. blijkt duidelijk dat de foutparkeerders langer op hun 

plaats blijven staan dan de goedparkeerders. Dit verschijnsel geldt 

vooral de kortparkeerders: 45,4% van de goedparkeerders bezette de 

plaatsen korter dan 15 minuten, tegen 13,3% bij de foutparkeerders. 

Dit is ongetwijfeld het gevolg van het aantal parkeermeters. In Am-

sterdam (tabel 4b) is dit effect niet zo duidelijk. Daar blijken de 

kortparkeerders vaker fout te staan dan goed, maar bij de langparkeer- 

ders zien we dat deze vaker goed dan fout staan. Uit de gemiddelde par-

keertijden, zowel die van de goed- als die van de foutparkeerders, 

X"105 X" 71 X■ 97 X4.69 )("101 e7 X' 

blijkt dat de gegevens van Haarlem en Amsterdam niet zonder meer verge-

leken kunnen worden: in Amsterdam staan de goedparkeerders gemiddeld on-

geveer een half uur langer geparkeerd dan de foutparkeerders, en in 

Haarlem staan ze juist korter, en wel ongeveer 20 minuten. De goedpar-

keerder in Amsterdam staat ongeveer een uur langer geparkeerd dam zijn 



LABEL 4d.  Duur van het parkeren (Amsterdam, exclusicf de voertuigen die om 11.30 uur nog gepar-
keerd stonden)  

Waarnemingsperiode 

	

Duur 	 Totaal 
april 	 mei juni 	 totaal 

goed 	fout 	i 	goed 	fout 	goed 	fout 

	

‘15 min. 	237 	(20,4) 	197 	(19,7) 	270 	(22,1) 	235 	(24,5) 	507 	(21,2) 	432 	(22,1) 	939 	(21,6) 

	

16- 30 min. 	203 	(17,6) 	297 	(29,8) 	207 	(16,9) 	299 	(31,2) 	410 	(17,2) 	596 	(30,5) 	1006 	(23,2) 

	

31- 45 min. 	192 	(16,5) 	173 	(17,3) 	175 	(14,3) 	129 	(13,5) 	367 	(15,4) 	302 	(15,4) 	669 	(15,4) 

	

46- 60 min. 	144 	(12,4) 	120 	(12,0) 	152 	(12,4) 	84 	( 8,8) 	296 	(12,4) 	204 	(10,4) 	500 	(11,5) 

	

61- 75 min. 	109 	( 9,4) 	89 	( 8,9) 	123 (10,0) 	72 	( 7,5) 	232 	( 9,7) 	161 	( 8,2) 	393 	( 9,0) 

	

76- 90 min. 	83 	( 7,1) 	39 	( 3,9) 	84 	( 6,9) 	43 	( 4,5) 	167 	( 7,0) 	82 	( 4,2) 	249 	( 5,7) 

	

91-105 min. 	77 	( 6,6) 	32 	( 	3,2) 	86 	( 	7,0) 	37 	( 	3,9) 	163 	( 6,8) 	69 	( 	3,5) 	232 	( 	5.3) 

	

106-120 min. 	44 	( 	3,8) 	30 	( 	3,0) 	53 	( 4,3) 	23 	( 2,4) 	97 	( 4,1) 	53 	( 	2,7) 	150 	( 3,5) 

	

121-135 min. 	47 	( 4,0) 	9 	( 0,9) 	46 	( 	3,8) 	19 	( 	2,0) 	93 	( 	3,9) 	28 	( 	1,4) 	121 	( 	2,8) 

	

136-150 mitt. 	13 	( 	1,1) 	7 	( 	0,7) 	23 	( 	1,9) 	16 	( 	1,7) 	36 	( 	1,5) 	23 	( 	1,2) 	59 	( 	1,4) 

	

151-165 min. 	13 	( 	1 .1) 	4 	( 0,4) 	3 	( 0,2) 	- 	- 	16 	( 0,7) 	4 	( 0,2) 	20 	( 0,5) 

	

166-180 min. 	1 	( 0,1) 	1 	( 0,1) 	2 	( 0,2) 	1 	( 	0,1) 	3 	( 0,1) 	2 	( 0,1) 	5 	( 0,1) 

	

totaal 	1163(100,0) 	998 	(100,0)1224(100,0) 	958(100,0) 	2387(100,0) 	1956 	(100,0) 	4343 (100,0) 

TABEL 4c. Duur van het parkeren (Haarlem, exclusief de voertuigen die om 11.30 uur nog aanwezig 
waren)  

	

' 	  
Waarnemingsperiode 

Duur 	 Totaal 
april 	 mei juni 	 totaal 
	  ,  

goed 	(out 	good 	fout 	goed 	_ 	fout 	_ 	 ._.... 	 

	

(15 min. 	2331 	(50,3) 	400 	(13,6) 	2739 	(53,1) 	537 	(13,9) 	5170 	(52,0) 	937 	(16,2) 	6107 	(38,8) 

16- 	30 min. 	1233 	(26,3) 	1159 	(39,4) 	1265 	(24,1) 	1090 	(38,3) 	2498 	(25,1) 	2249 	(38,8) 	4747 	(30,2) 

	

31- 45 min. 	491 	(10,5) 	536 	(18,2) 	516 	( 	9,3) 	436 	(15,3) 	1007 	(10,1) 	972 	(16,8) 	1979 	(12,6) 

	

46- 60 min. 	202 	( 4,3) 	259 	( 8,8) 	268 	( 	5,1) 	250 	( 8,8) 	470 	( 4,7) 	509 	( 	8,8) 	979 	( 6,2) 

61- 	75 min. 	136 	( 	2,9) 	192 	( 	6,5) 	126 	( 	2,4) 	166 	( 	5,8) 	262 	( 	2,6) 	358 	( 	6,2) 	620 	( 	3,9) 

	

76- 90 min. 	83 	( 	1,8) 	124 	( 	4,2) 	97 	( 	1,8) 	100 	( 	3,5) 	180 	( 	1,8) 	224 	( 	3,9) 	404 	( 	2,6) 

	

91-105 min. 	36 	( 	0,8) 	89 	( 	3,0) 	59 	( 	1,1) 	89 	( 	3,1) 	95 	( 	1,0) 	178 	( 	3,1) 	273 	( 	1,7) 

	

106-120 min. 	39 	( 0,8) 	53 	( 	1,8) 	52 	( 	1,0) 	56 	( 	2,0) 	91 	( 	0,9) 	109 	( 	1,9) 	200 	( 	1,3) 

	

121-135 min. 	30 	( 	0,6) 	60 	( 	2,0) 	25 	( 	0,5) 	47 	( 	1,7) 	55 	( 	0,6) 	107 	( 	1,8) 	162 	( 	1,0) 

	

136-150 min. 	22 	( 	0,5) 	26 	( 	0,9) 	15 	( 	0,3) 	36 	( 	1 . ,3) 	37 	( 	0,4) 	62 	( 	1,1) 	99 	( 	0, 7 ) 

	

151-165 min. 	21 	( 	0,4) 	25 	( 	0,9) 	20 	( 	0,4) 	23 	( 0,8) 	41 	( 	0,4) 	48 	( 	0,8) 	89 	( 0,6) 

	

166-180 min. 	14 	( 	0,3) 	21 	( 	0,7) 	19 	( 	0,4) 	14 	( 	0,5) 	33 	( 	0,3) 	35 	( 	0,6) 	68 	( 	0,4) 

totaal 	4688 	(100,0) 2944(100,0) 5251(100,0) 	2844(100,0) 	9939(100,0) 	5788(100,0) 	15727(100,0) 
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Haarlemse collega, de foutparkeerder ongeveer 10 minuten. Zoals we eer-

der hebben opgemerkt wordt dit beeld verstoord door het felt dat we alle 

voertuigen die in de laatste rondgang van de observatoren nog werden 

aangetroffen een fictieve vertrektijd hebben gegeven van 11.30. In de 

tabellen 4c en 4d is het effect hiervan waar te nemen. De structuur 

blijkt in Haarlem nauwelijks te veranderen, de gemiddelde parkeerduur 

wel. Dit duidt erop dat het vooral de langparkeerders waren die nog 

i-50 

R-34 

is39 

3-0.24 

i■50 

R.40 

k.39 

R■29 

1.45 



- 24- 

tijdens de laatste rondgang werden aangetroffen. In Amsterdam is dit 

zo sterk dat hier wel van een structuurverandering moet warden gespro-

ken. In beide gemeenten zien we nu nauwelijks verschillen tussen de 

verschillende waarnemingsperiodes. 

Uit beide benaderingen (tabellen 4a en b vs. 4c en d) blijkt overigens 

wel hetzelfde beeld: in Haarlem staan de foutparkeerders langer gepar-

keerd dan de goedparkeerders, en in Amsterdam is dat precies andersom. 

Verklaring hiervoor is, zoals eerder vermeld, het grotere aantal par-

keermeters in de in Haarlem geselecteerde gebieden. Illustraties hier-

voor zijn het grotere aandeel van de parkeermeterovertredingen bij de 

parkeerovertredingen in Haarlem en de langere gemiddelde parkeerduur 

(ook bij de goedparkeerders) in Amsterdam. 

4.2.22Het effect van de verhoaing van het transactiebedraa: de par-

keerduur bil de foutparkeerders 

De tabellen 4a tot en met 4d geven de voor de toetsing van de tweede 

hypothese benodigde informatie. Voor het verhogen van de duidelijkheid 

wordt de relevante informatie in de tabellen 5a en b weergegeven. Wan-

neer we alle voertuigen in de analyse betrekken (tabel 5a), dan blijkt 

dat de gemiddelde parkeerduur van de foutparkeerders met 3 minuten 

terugliep (in Amsterdam 2 minuten en in Haarlem 3 minuten). Geen spec-

taculaire teruggang dus. 1) 
 De grootste verschillen zien we op- 

treden in de categorie foutparkeerders die maximaal 15 minuten hun 

parkeerplaats bezet hielden. Deze categorie neemt met ongeveer 3 

procent punten toe. flit betekent dus dat met name bij de kortparkeer-

ders wel een daling van de parkeerduur is opgetreden. Kennelijk mogen 

we concluderen dat het pakkansverkleinend gedrag als gevolg van de 

transactieverhoging alleen opgetreden is bij de kortparkeerders. 

I) We hebben afgezien van een toetsing van het verschil tussen de ge-
middelden, omdat een dergelijke toetsing een hogere precisie in de 
waarnemingen vooronderstelt dan gewaarborgd is. 



TABEL 5a. Parkeerduur van foutparkeerders per gemeente naar waarnemingsperiode 
(alle voertuigen)  

Gemeente 
Parkeerduur 	 - 	 Totaal 

Amsterdam 	 Haarlem 	 totaal 

april 	mei-juni 	april 	mei-juni 	april 	mei-juni 
, 	  

.415 min. 	254 	(12,8) 	308 	(15.9) 	480 	(11,6) 	594 	(15,1) 	734 	(12,0) 	902 	(15,4) 	1636 	(13,6) 

16- 30 min. 	378 	(19,1) 	400 	(20,7) 	1302 	(31,4) 	1235 	(31,4) 	1680 	(27,4) 	1635 	(27,9) 	3315 	(27,6) 

31- 45 min. 	241 	(12,1) 	193 	(10,0) 	601 	(14,5) 	523 	(13,3) 	842 	(13,7) 	716 	(12,2) 	1558 	(13,0) 

46- 60 min. 	164 	( 	8,3) 	143 	( 	7,4) 	343 	( 	8,3) 	315 	( 	8,0) 	507 	( 	8,3) 	458 	( 	7,8) 	965 	( 	8.1) 

61- 75 min. 	150 	( 	7,6) 	125 	( 6,5) 	258 	( 6,2) 	237 	( 	6,0) 	408 	( 6,7) 	362 	( 6,2) 	770 	( 6,4) 

76- 90 min. 	90 	( 4,5) 	70 	( 	3,6) 	179 	( 4,3) 	153 	( 	3,9) 	269 	( 4,4) 	223 	( 	3,8) 	492 	( 4,1) 

91-105 min. 	79 	( 	4,0) 	90 	( 	4,7) 	137 	( 	3,3) 	129 	( 	3,3) 	216 	( 	3,5) 	219 	( 	3,7) 	435 	( 	3,6) 

106-120 min. 	90 	( 4,5) 	74 	( 	3,8) 	100 	( 	2,4) 	96 	( 	2,4) 	190 	( 	3,1) 	170 	( 	2,9) 	360 	( 	3,0) 

121-135 min. 	147 	( 	7,4) 	164 	( 	8,5) 	100 	( 	2,4) 	79 	( 	2,0) 	247 	( 	4,0) 	243 	( 	4,1) 	490 	( 	4,1) 

136-150 min. 	220 	(11,1) 	224 	(11,6) 	68 	( 	1,7) 	79 	( 	2,0) 	288 	( 	4,7) 	303 	( 	5,2) 	591 	( 	4,9) 

151-165 min. 	116 	( 	5,8) 	129 	( 	6,7) 	88 	( 	2,1) 	84 	( 	2,1) 	204 	( 	3,3) 	213 	( 	3,6) 	417 	( 	3,5) 

166-180 min. 	55 	( 	2,8) 	12 	( 	0,6) 	487 	(11,8) 	413 	(10,5) 	542 	( 	8,9) 	425 	( 	7,2) 	967 	( 	8, 1 ) 

totaal 	1984(100,0) 	1932(100,0) 	41 	(100,0)139 	7(100,0) 	61 	(100,0) 	58 . 	(100,0) 	1 	(100,0) 
_ 

TABEL 6a. Parkeerduur van foutparkeerders per gemecnte naar waarnemingsperiode 
(alle voertuigen) 

Gemeente 

	

Parkeer- - 	Totaal 
Amsterdam 	 Haarlem 	 totaal 

duur 	- 	 .. 	  

april 	mei-juni 	april 	mci-juni 	april 	mei-juni 

(.15 min. 	254 	(12,8) 	308 	( 1 5.9) 	480 	(11,6) 	594 (15,1 ) 	;34 (12p) 	902 	(15,4) 	1636 	(13,6) 

;?16 min. 	1730 	(87,2) 	1624 	(84,1) 	3663 	(88,4) 	3343 	(84,9) 	5393 	(8841) 	4967 	(84k) 	10360 
	(86,4) 

totaal 	1984 	(100,0) 	1932 	(100,0)14143(100,0) 	3937(100,0) 	6127(100,0) 	5869(100,0) 	
11996(100,0) 

1 
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FQ=71 R=69 To.60 To, 57 R■ 64 R..61 5-0.63 

De langparkeerders hebben zich kennelijk niet, of althans minder doen 

afschrikken. (zie ook tabel 6a) 



TABEL 5b. Parkeerduur van foutparkeerders per gemeente near waarnemingsperiode (exclusief voertuigen 
die cm 11.30 uur nox aanwezig waren)  

Gemeente 
Parkeerduur  	Totaal 

Amsterdam 	 Haarlem 	 totaal 

april 	mei-juni 	april 	mei-juni 	april 	me 	juni 

	

415 min. 	197 	(19,7) 	235 	(24,5) 	400 (13,6) 	537 	(18,9) 	597 	(15,1) 	772 	(20,3) 	1369 	(17,7) 
16- 30 min. 	297 	(29,8) 	299 	(31,2) 	1159 (39,4) 	1090 	(38,3)1456 	(37,0) 	1389 	(36,5) 	2845 	(36,7) 

31- 45 min. 	173 	(17,3) 	129 	(13.5) 	536 	(18,2) 	436 	(15,3) 	709 	(18,0) 	565 	(14,8) 	1274 	(16,5) 
46-60 min. 	120 	(12,0) 	84 	( 8,8) 	259 	( 8,8) 	250 	( 8.8) 	379 	( 9.6) 	334 	( 8,8) 	713 ( 9,2) 
61- 	75 min. 	89 	( 	8,9) 	72 	( 	7,5) 	192 	( 	6,5) 	166 	( 	5,8) 	281 	( 	7.1) 	238 	( 	6.3) 	519 	( 6,7) 
76- 90 min. 	39 	( 	3.9) 	43 	( 4,5) 	124 	( 4,2) 	100 	( 	3.5) 	163 ( 4.1) 	143 	( 	3,8) 	306 	( 	3.9) 
91-105 min. 	32 	( 	3,2) 	37 	( 	3,9) 	89 	( 	3,0) 	89 	( 	3,1) 	121 	( 	3,1) 	126 	( 	3,3) 	247 	( 	3,2) 
106-120 min. 	30 	( 	3,0) 	23 	( 	2,4) 	53 	( 	1.8) 	56 	( 	2,0) 	83 	( 	2,1) 	79 	( 	2,1) 	162 	( 	2,1) 
121-135 min. 	9 	( 	0,9) 	19 	( 	2,0) 	60 	( 	2,0) 	47 	( 	1,7) 	69 	( 	1,8) 	66 	( 	1,7) 	135 	( 	1,7) 
136-150 min. 	7 	( 0,7) 	16 	( 	1,7) 	26 	( 	0,9) 	36 	( 	1,3) 	33 	( 0,8) 	52 	( 	1,4) 	85 	( 	1,1) 
151-165 min. 	4 	( 0,4) 	- 	( 	- ) 	25 	( 0.9) 	23 	( 0,8) 	29 	( 0,7) 	23 	( 0,6) 	52 	( 0,7) 

166-180 min. 	1 	( 	0,1) 	1 	( 	0,1) 	21 	( 	0,7) 	14 	( 	0,5) 	22 	( 	0,6) 	15 	( 	0,4) 	37 	( 	0.5) 

totaal 	998(100.0) 	958(100,0) 	2944(100,0) 	2844(100,0)3942(100,0) 	3832 (100,0) 	7744 (100,0) 

TABEL 6b. Parkeerduur van foutparkeerders per gemecnte naar waarnemingsperiode (exclusief veer- 

	

tuigen die cm 11.30 uur  La2gaanweziwaren 	  
Gemecnte 

Parkeerduur 	 Totaal Amsterdam 	 Haarlem 	 totaal 

april 	mei-juni 	april 	mei-juni 	april 	mei-juni 

	

C15 min. 	197 	(19,7) 	235 	(24,5) 	400 	(13,6) 	537 	(18.9) 	597 	(15,1) 	772 	(20,3) 	1369 	(17.7) 

	

16 min. 	801 	(80,3) 	723 	(75,5) 	2544 	(86,4) 	2307 	(81,1) 	3345 	(84.9) 	3030 	(79.7) 	6375 	(82,3) 

totaal 	998(100,0) 	958(100,0) 	2944(100,0) 	2844(100,0) 	3942(100,0) 	3802(100,0) 	7744(100,0) 

i(■40 F0.41 
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Laten we de voertuigen, die om 11.30 nog aanwezig waren buiten beschou-

wing, dan zien we voor wat betreft de gemiddelde parkeerduur hetzelfde 

beeld: het totaal is met 1 minuut gedaald (in Haarlem 2 minuten, in Am-

sterdam l eminuut). Evenmin een sterke daling (zie tabel 5b). Ook bier 

zien we de belangrijkste verschuiving bij de zeer korte parkeerduren, 

en wel over het totaal (maar ook in beide afzonderlijke gemeenten) on-

geveer 5 procentpunten. 
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Op basis van de resultaten moet dan geconcludeerd worden dat ook de 

tweede hypothese omtrent het mogelijk effect van de politietransactie 

in zijn algemeenheid moet worden verworpen. Een uitzondering vormen 

de kortparkeerders: na de invoering van de verhoging van het trans-

actiebedrag hebben juist de kortparkeerders hun parkeerduur ingekort. 

Bij de langere parkeerduren is dit in veel mindere mate het geval. 

4.2.3 Samenvatting van de toetsing van de hypothesen omtrent de gevolgen  

van de verhoging van het bedrag van de politietransactie bij par-

keerovertredingen  

In hoofdstuk 2 werden twee hypothesen ontwikkeld omtrent de mogelijke 

gevolgen van de verhoging van het bedrag van de politietransactie bij 

parkeerovertredingen. De eerste hypothese stelde dat het relatieve 

aandeel van de foutparkeerders zou afnemen, en de tweede dat de par-

keerduur van de foutparkeerder zou afnemen. 

Ten aanzien van beide hypothesen bleek, dat een gering effect in de vol-

gens de hypothesen voorspelde richting werd waargenomen. De verschillen 

tussen de waarnemingen v66r en na invoering van het verhoogde bedrag 

waren echter zodanig klein, dat niet van een betekenisvolle daling kan 

worden gesproken. Slechts ten aanzien van de tweede hypothese kan worden 

opgemerkt dat met name bij de kortparkeerders zich wel enige verschui-

ving heeft voorgedaan, doch ook dit effect is nauwelijks van enige im-

portantie: slechts een half promille van de variantie wordt verklaard. 

Inhoudelijk moeten beide hypothesen dus verworpen worden 

/". 
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4.3. Het effect van de verhoging van het bedrag van de politietransactie 

op lets langere termijn. 

Uit de ervaringen die werden opgedaan met nieuwe maatregelen op ver- 

keersgebied is gebleken dat het effect van deze maatregelen na ver-

loop van tijd afneemt of zelfs geheel verdwijnt. Te verwachten is dan, 

dat dit mechanisme ook zal optreden bij het effect van de verhoging 

van het bedrag van de politietransaciie. Concreet betekent dit dat 

te verwachten is dat de minieme effecten die we hiervoor beschreven 

na verloop van tijd geheel verdwenen zullen zijn. 

On de in deze verwachting opgesloten hypothese te toetsen werden in 

oktober 1978 (een half jaar na inwerkingtreden van het nieuwe besluit 

omtrent de politietransactie) opnieuw waarnemingen verricht. Met uit-

zondering van een van de waarnemingsgebieden in de gemeente Amsterdam 

werd de nameting in dezelfde gebieden verricht als in de april-mei 

metingen. Alvorens tot de waarneming over te gaan werd overigens eerst 

geconstateerd of in de betrokken gebieden en de directe omgeving 

daarvan wijzigingen in de parkeervoorschrif ten van kracht waren 

geworden. Dit bleek niet het geval te zijn. Wel was de bereikbaarheid 

van 6-6n der in Amsterdam geselecteerde gebieden sterk verminderd door 

wegwerkzaamheden. Dit was overigens niet de enige reden on dit gebied 

te laten vervallen. Bij de april-mei waarnemingen was reeds gebleken 

dat het totale overtredingenniveau in het betrokken gebied veel lager 

was dan in de overige gebieden in Amsterdam (10% vs. 37%), terwijl in 

dit gebied als enige het overtredingenniveau na verhoging van het 

transactiebedrag bleek te zijn gestegen, en wet van 3,4% tot 16,7%
t)

. 

4.3.1. Het effect van de verhoging vanhet transactiebedrag: het overtredingen -

niveau. 

In het voorgaande hebben we gezien, dat na het van kracht worden van 

het nieuwe besluit omtrent de politietransactie het percentage fout-

parkeerders in Haarlem daalde van 38,0 tot 34,9 procent. In Amsterdam 

t) Wanneer het betrokken gebied geheel buiten het onderzoek zou zijn 
gebleven zou overigens ook in Amsterdam een daling van het percen-
tage foutgeparkeerde voertuigen met ruim 3 procent punten zijn 
opgetreden. Voor wat betreft de verschuiving in de gemiddelde 
parkeerduur van de foutparkeerders heeft de weglating geen gevolgen. 



Goed/fout 	april 	mei-juni 	oktober 	Totaal 

	 —I 
goed 	3023 	( 61,0) 	3001 	( 	64,6) 	1591 	( 68,0) 	7615 	( 63,8) 

fout 	1930 	( 39,0) 	1648 	( 35,4) 	750 	( 32,0) 	4328 	( 36,2) 

totaal 	4953 	(100,0) 	4649 	(100,0) 	2341 	(100,0) 	11943 	(100,0) 
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bleek sprake van een lichte stijging van 30,1 tot 30,3 procent. Uit 

deze cijfers concludeerden wij toen, dat van een daling vanhet per-

centage foutgeparkeerde voertuigen nauwelijks sprake was. Het gebied 

dat in Amsterdam bij de oktoberwaarnemingen buiten het onderzoek 

werd gelaten bleek verantwoordelijk voor het verschil tussen Haarlem 

en Amsterdam. Weglaten van dit gebied uit de resultaten van de eerste 

metingen doet ook in Amsterdam een daling van het percentage fout-

geparkeerde voertuigen: van 39,0 tot 35,4 procent. In dit geval zouden 

we dus wel kunnen besluiten tot een daling, zij het slechts gering, 

van het percentage foutgeparkeerde voertuigen. De verwachting is nu 

dat na verloop van tijd zelfs deze geringe daling zal verdwijnen. 

Uit tabel 7c blijkt dit ook: v66r de verhoging stond 38,3% van de 

voertuigen foutgeparkeerd, enkele weken later 35,1% en een half jaar 

na de verhoging alweer 36,1%. Opmerkelijk is dat dit effect zich 

in nog sterkere mate voordoet in Haarlem: 38,0% via 34,9% naar 37,7%, 

(tabel 7b) en in Amsterdam helemaal niet, zelfs het tegenovergestelde: 

van 39,0% via 35,4% naar 32% (tabel 7a). Dit verschil in resultaat 

tussen Haarlem en Amsterdam doet de vraag rijzen waaraan het is toe 

te schrijven dat in Amsterdam de geringe daling van het aantal fout-

geparkeerde voertuigen zich heeft voortgezet, terwijl dit in Haarlem 

niet het geval bleek te zijn. 

Alvorens hierop nader in te gaan zullen we echter eerst de ontwikke-

ling van de gemiddelde parkeerduur aan een onderzoek onderwerpen. 

Tabel 7a: De ontwikkeling van het aantal foutgeparkeerde voertuigen  

in Amsterdam. 



Goed/fout 	april 	mei-juni 	oktober 	Totaal 

goed 	9.785 	( 	61,7) 	10.337 	( 	64,9) 	5.158 	( 	63,9) 	25.280 	( 	63,4) 

fout 	6.073 	( 	38,3) 	5.585 	( 	35,1) 	2.912 	( 	36,1) 	14.570 	( 	36,6) 

totaal 	15.858 	(100,0) 	15.922 	(100,0) 	8.070 	(100,0) 	39.850 	(100,0) 

• Goed/fout 	april 	mei-juni 	oktober 	Totaal 

goed 	6762 	( 	62,0) 	7336 	( 65,1) 	3567 	(62,3) 	17.665 	( 63,3) 

fout 	4143 	( 38,0) 	3937 	( 34,9) 	2162 	( 37,7) 	10.242 	( 36,7) 

totaal 	10.905 	(100,0) 	11.273 	(100,0) 	5.729 	(100,0) 	27.907 	(100,0) 
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Tabel 7b: De ontwikkeling van het aantal foutgeparkeerde voertuigen 

in Haarlem. 

Tabel 7c: De ontwikkeling van het aantal foutgeparkeerde voertuigen in 

Haarlem en Amsterdam. 

4.3.2. Het effect van de verhoging van het bedrag van de politietransactie: 

de parkeerduur. 

De parkeerduur onderzochten we teneinde vast te kunnen stellen of als 

gevolg van de verhoging van het bedrag van de politietransactie sprake 

zou kunnen zijn van een pakkansverkleinend gedrag dat zich zou manifes-

teren in een kortere duur van het foutparkeren. We hebben gezien dat 

er nauwelijks veranderingen in de gemiddelde parkeerduur aangetroffen 

werden en dit met name wanneer de aan het einde van de waarnemings-

periode nog aanwezige voertuigen buiten beschouwing werden gelaten. 

Voorzover ze werden aangetroffen bleven ze binnen de marge die door 

de waarnemingstechniek werd opgelegd. 

Weglaten van het meerbedoelde Amsterdamse waarnemingsgebied uit de 

resultaten van de waarnemingen in april en mei-juni liet dit beeld 

onveranderd. Op grond van het felt dat we tussen april en mei geen 

verschil in de gemiddelde parkeerduur aantroff en, zou verwacht mogen 

worden dat de gemiddelde parkeerduur in oktober nog hetzelfde is als 

die in april en meil Het resultaat van de waarnemingen zien we in 

tabel 8a. 



Plaats 	 Aard van parkeren 

	

goed 	 fout 

april 	mei-juni 	oktober 	april 	mei-juni 	oktober 

Amsterdam 	101 	95 	 96 	71 	69 	 83 

Haarlem 	41 	41 	 41 	60 	57 	 62 

Amsterdam 	47 	47 	 52 	39 	38. 	43 

Haarlem 	24 	23 	 23 	41 	39 	 41 
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Tabel 8a: Ontwikkeling van de gemiddelde parkeerduur in Haarlem 

en Amsterdam. (alle voertuigen) 

Tabel 8b: Idem, exclusief de voertuigen die te ll. 30 uur nog aanwezig waren 

In Haarlem blijkt inderdaad geen enkele ontwikkeling: zowel bij de 

goedparkeerders als bij de foutparkeerders is de gemiddelde parkeer-

duur in of meer constant gebleven. In Amsterdam daarentegen zien we 

een aanzienlijke toename van de parkeerduur van de foutparkeerders, nl. 

met 20% (van 69 naar 83 minuten), terwijl de parkeerduur van de goed-

parkeerders wel constant is gebleven. Het lijkt erop dat de foutpar-

keerders hun parkeerplaats langer bezet hielden. Dit komt overeen met 

wat we in 4.3.1. aantroff en. Bij gelijkblijvend totaal aantal voer-

tuigen en een constante parkeerduur van een categorie voertuigen (de 

goedparkeerders) zal bij een toename van de parkeerduur van de andere 

categorie (de foutparkeerders), het aantal foutparkeerders moeten af-

nemen, temeer wanneer het aantal goedparkeerders nog is toegenomen *) 

Het geringere aantal foutparkeerders dat we in 4.3.1. aantroffen is 

derhalve een gevolg vanhet feit dat de foutparkeerders hun plaats 

langer bezet hielden. 

Deze verklaring van de daling van het aantal foutparkeerders in 

Amsterdam roept dan echter weer de vraag op hoe het komt dat alleen de 

parkeerduur van de foutparkeerders is toegenomen. Zoeken naar een ant-

woord kan tot interessante beschouwingen leiden. Alvorens 

hier echter toe over te gaan dient eerst te worden onderzocht of we 

niet te maken hebben met een artefact 'dat door de methode van waar- 

*) 
Hierbij wordt er vanuit gegaan dat de parkeercapaciteit (zowel 
legaal als illegaal) geheel of nagenoeg geheel benut is. 
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neming is veroorzaakt. 

In 4.2.2.1. hebben we reeds aangegeven dat de waarneming v.w.b. de par-

ketduur vertekend werd doordat de waarnemingsperiode slechts de tijd-

stippen tussen 08.30 en 11.30 besloeg. We hebben daarom dan ook de voer-

tuigen die aan het eind van de waarnemingsperiode nog aanwezig waren 

buiten beschouwing gelaten. De gemiddelde parkeerduur liep daardoor 

zo sterk terng datmochtworden aangenomen dat het vooral de langpar-

'keerders waren die on 11.30 uur nog aanwezig waren. Welnu, in Haarlem 

bleek zowel in april, als in mei, als in oktober ongeveer 30% nog op 

dat tijdstip aanwezig te zijn. In Amsterdam was dat in april en mei 

63% en in oktober 68%. Hieruit nag worden afgeleid dat het totaal 

aantal langparkeerders in Amsterdam is toegenomen. Dat dit niet alleen 

op rekening van de foutparkeerders mag warden geschreven blijkt uit 

tabel 8b. Daar zien we dat oak bij de goedparkeerders in Amsterdam 

tussen april/mei en oktober een stijging van de gemiddelde parkeer-

duur is opgetreden, in beide categorieen een stijging met gemiddeld 

vijf minuten. De conclusie die hieruit kan warden getrokken is dat 

er in Amsterdam een toename van het langparkeren (dan wel een afname 

van het kortparkeren) is. De oorzaak hiervan is binnen ons materiaal 

niet op te sporen. Wellicht spelen met het seizoen samenhangende 

factoren bier een rol. 

Op grand van ervaringen, welke werden opgedaan bij de invoering van 

andere maatregelen op verkeersgebied, mocht verwacht warden aat na ver-

loop van iets langere tijd de zeer geringe effecten, die uit de april/ 

mei metingen bleken, zouden zijn verminderd of zelfs geheel verdwenen. 

Voor wat betreft het overtredingenniveau in Haarlem bleek de verwach-

ting te zijn uitgekomen: het percentage foutgeparkeerde voertuigen was 

in oktober weer terug op het oude niveau: 38,0% in april, 34,9% in mei en 

37,7% in oktober. In Amsterdam echter zette de daling zich door: van 

39,0% in april via 35,4% in mei naar 32,0% in oktober. De verklaring 

voor dit opmerkelijke verschil tussen beide gemeenten bleek bij de 

analyse van de gemiddelde parkeerduur. Deze was in Haarlem constant 

gebleven, zowel bij de goed als bij de foutparkeerders. In Amsterdam 

bleek juist bij de foutparkeerders de gemiddelde parkeerduur te zijn 

toegenomen. Daardoor ontstond het beeld in Amsterdam van minder fout- 
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geparkeerde voertuigen die echter gedurende langere tijd de plaats 

bezet hielden. Nadere analyse bracht overigens aan het licht, 

dat over de gehele linie de parkeerduur in Amsterdam was toegenomen. 

Het afwijken van hetgeen verwacht mocht worden is dan ook voorname-

lijk bepaald door deze forse wijziging in het patroon van het par- 

keren. Of anders gezegd: indien de factor of het complex van factoren die 

deze toename van het langparkeren veroorzaakte geen werking had gehad, dan 

zou ook in Amsterdam hetzelfde patroon als in Haarlem zijn aangetroff en. 

Daarmee is de verwachting echter toch bevestigd: het toch al geringe 

effect zoals tussen april en mei werd gemeten, was in oktober alweer 

nagenoeg verdwenen. 
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4.4. Het effect van de  Verhoging 	van het bedrag van de politietransactie: 

de aard van de gepleegde parkeerovertredingen.  

In het voorgaande hebben wij aandacht besteed aan het overtredingen -

niveau en de gemiddelde parkeerduur. Verwacht werd dat beide zouden 

dalen als gevolg van de verhoging van het bedrag van de politietransactie. 

Deze verwachtingen bleken niet te worden bewaarheid. 

Dit behoeft echter niet te betekenen dat zich in het geheel geen veran-

deringen hebben voorgedaan die aan de verhoging van het bedrag van de 

politietransactie zouden zijn toe te schrijven. Een derde hypothese omtrent 

een mogelijk effect van de verhoging zou immers kunnen inhouden dat andere 

parkeerovertredingen worden gemaakt. Het gaat hier met name om die over-

tredingen waarbij het constateren van de overtredingen relatief eenvoudig 

is en die tegelijk een vrij hoge prioriteit in de opsporing genieten. 

Te denken valt aan het parkeren op stopverboden en bij parkeermeters. 

Te verwachten is dan ook dat het overtredingenniveau in deze situaties zal 

dalen, onder gelijktijdige toename van het overtredingenniveau op de 

plaatsen waar andere maatregelen van kracht zijn. 

In Amsterdam bleek de verwachting uit te komen. Stond in april 4,8% van 

de waargenomen voertuigen ter plekke van een stopverbod geparkeerd, in mei 

was dat 3,4% en in oktober 2,3%. Het aantal overtredingen van stopverboden 

is derhalve tot ongeveer de helft van het oorspronkelijke niveau gedaald. 

Bij de parkeermeters zagen wij allereerst een stijging van het relatieve 

aandeel van de voertuigen: terwijl in april 14,1% bij een parkeermeter 

stond geparkeerd was dat in mei 15,8% en in oktober 20,7%. Dit resultaat 

op zich is nog niet zó veelzeggend Doch tegelijkertijd zien wij ook een 

daling van het aandeel foutparkeerders bij parkeermeters: van 52,5% in 

april via 45,1% in mei naar 31,5% in oktober. Kortom, er worden dus andere 

parkeerovertredingen begaan. Dit kan ook nog anders geillustreerd worden. 

Wanneer wij alleen kijken naar de foutparkeerders, dan blijkt dat in april 

12,3% van het aantal parkeerovertredingen op stopverboden plaatsvond. 

In oktober was dat (via 9,7% in mei) tot 7,2% gedaald. Nog steeds bestond 

ongeveer 20% van de overtredingen in oktober uit parkeermeterovertredingen. 
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Ook het foutparkeren bij parkeerverboden was constant gebleven (37% 

van de foutparkeerders). Het aantal "gewone" overtredingen (dubbel- 

parkeren, parkeren op straathoeken, trottoirs e.d.) was echter opgelopen 

van 25% van alle parkeerovertredingen in april tot 30% in oktober. 

In Haarlem bleek de verwachting niet uit te komen voor de overtreding van 

de stopverboden. In april stond 1,8% van de voertuigen op stopverboden 

geparkeerd, in mei 2,6% en in oktober 2,0%. Ook het aandeel van de stopverbo-

den binnen het totaal aantal overtredingen vertoonden dit beeld; 4,7% 

in april, 7,5% in mei en 5,2% in oktober. Per saldo dus zelfs nog een 

geringe stijging. Met betrekking tot de parkeermeterovertredingen is er 

nauwelijks sprake van enig effect, en zo er al sprake is van een effect, 

volgt dit het patroon zoals in 4.3. beschreven: aanvankelijk een geringe 

daling van 20,1% in april tot 19,0% in mei, die in oktober vrijwel ver-

dwenen is (19,8%). Wel is er sprake van een voortgezette daling van het 

aantal foutparkeerders bij meters wanneer wij dit uitdrukken op het totaal 

aantal waargenomen voertuigen. In april stond 9,8% van alle voertuigen 

foutgeparkeerd bij een parkeermeter, in mei was dat 9,3% en in oktober 

8,9%. 

Een verklaring voor het feit dat het beeld in Haarlem minder duidelijk 

is dan in Amsterdam kan gevonden worden in het grotere aantal parkeermeters 

in Haarlem, zoals dit valt af te leiden uit het aantal voertuigen dat 

bij parkeermeters geparkeerd stond. In Haarlem was dat over alle waar-

nemingen tesamen 48%, in Amsterdam daarentegen slechts 16%. In de Haarlemse 

waarnemingsgebieden is, zo kan men hieruit afleiden, veel minder moge-

lijkheid om anders te gaan parkeren. En dit komt dan tot uitdrukking in 

een minder sterke verschuiving. 

Deze paragraaf samenvattend kunnen wij dus stellen, dat in Amsterdam 

duidelijk een verschuiving in het overtredingenpatroon bleek waar te 

nemen, en wel van overtredingen met een hoge naar overtredingen met een 

lage controleprioriteit. In Haarlem was dit ook waarneembaar, doch in 

veel geringer mate. De verklaring hiervoor is het grotere aantal parkeer-

meters. Dit zwaard snijdt naar twee kanten. Op de eerste plaats heeft 

de automobilist minder mogelijkheid om niet bij een parkeermeter te 

staan dan in Amsterdam. En op de tweede plaats is er om dezelfde reden 

in de in Haarlem geselecteerde gebieden een meer gelijkmatige spreiding 
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van de controleprioriteiten. Om deze reden is het dan ook niet 

te verwachten dat er een grote verschuiving van overtredingen met 

een hoge naar overtredingen met een lage controleprioriteit plaats 

zal vinden. 
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5. 	Samenvatting en slotbeschouwing 

5.1. Samenvatting  

Het hier gerapporteerde onderzoek was opgezet om na te gaan wat het 

effect zou zijn van de verhoging van het bedrag van de politietransactie 

van vijftien naar vijfentwintig gulden. Deze verhoging werd per 1 mei 

1978 van kracht. Teneinde een mogelijk effect te kunnen vaststellen werd 

besloten tellingen te verrichten in enkele gebieden in de bebouwde kommen 

van de gemeenten Haarlem en Amsterdam. De eerste serie waarnemingen vond 

plaats in de maand april 1978, dus onmiddellijk vo-Or de datum van ingang 

van de verhoging. De tweede serie nadat de verhoging enkele weken van 

•kracht was (eind mei - begin juni 1978), De derde serie vond plaats in 

de maand oktober 1978, dus nadat het publiek ongeveer een half jaar de tijd 

had gehad om aan het verhoogde bedrag gewend te raken. 

Het onderzoek was aanvankelijk gecentreerd rond de toetsing van twee 

hypothesen, te weten: 

1. ten gevolge van de verhoging van de strafsanctie op het feutparkeren zal 

het aantal foutgeparkeerde voertuigen afnemen. 

2. ten gevolge van verhoging zal een pakkansverkleinend gedrag optreden, 

en wel zodanig dat foutparkeerders hun overtreding korter zullen laten 

voortduren. 

Later kwamen daar nog twee hypothesen bij, namelijk: 

3. ten gevolge van de verhoging zal een onmiddellijk effect (zie hypothesen 

1 en 2) optreden, doch dit effect zal na verloop van enige tijd ver-

vagen. 

4. ten gevolge van de verhoging van de strafsanctie zal een pakkans-

verkleinend gedrag optreden, zodanig dat men andere parkeerovertredingen 

begaat, en wel parkeerovertredingen met een lagere controleprioriteit. 

Bij de toetsing van hypothese 1 bleek een gering effect: het totale 

overtredingen-niveau daalde met drie procentpunten, zowel in Haarlem als in 

Amsterdam.
11  
in beide gemeenten stond in april ongeveer 38% van de waargenomen 

1) In Amsterdam was dit overigens alleen het geval nadat een waarnemingsgebied 

dat in de oktobermeting buiten de aandacht moest blijven, ook uit het 

materiaal van de april en mei-tellingen was verwijderd. 
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voertuigen foutgeparkeerd en in mei was dat ongeveer 35%. 

De toetsing van hypothese 2 leverde geen interpreteerbaar resultaat 

op: de gemiddelde parkeerduur van de foutgeparkeerde voertuigen 

was constant gebleven volgens gen van de schattingsmethoden.Volgens 

de andere was er wel sprake van enig verschil, maar dit verschil 

bleef ruim binnen de onnauwkeurigheidsmarge in de waarneming van de 

parkeerduur. I)  

De resultaten van de toetsing van hypothesen I en 2 toonde dus een 

zeer gering effect in de verwachte richting: een iets lager overtredingen-

niveau en een lets geringere gemiddelde parkeerduur van foutparkeerders. 

Volgens hypothese 3 zou dit geringe effect na verloop van tijd geheel 

of nagenoeg geheel moeten verdwijnen. Dit bleek in Haarlem zonder meer 

het geval. Net  overtredingenniveau was in oktober weer terug op het niveau 

dat in april werd waargenomen, en de parkeerduur was nog even lang. 

In Amsterdam bleek dit niet het geval. Daar nam de gemiddelde parkeerduur toe, 

met als gevolg een geringer overtredingenniveau. De oorzaak hiervoor moet 

gezocht worden in het feit dat er in Amsterdam in de wintermaanden minder 

kortparkeerders worden aangetroffen. Wat wij in Amsterdam hebben 

waargenomen is dan ook veeleer het seizoeneffect zelf ( ook de goedparkeerders 

hadden immers een langere parkeerduur) dan een ontwikkeling die in strijd 

is met datgene wat volgens de hypothese verwacht mocht worden. Het resultaat 

van de toetsing is dus dat hypothese 3 in Haarlem bevestigd werd en in 

Amsterdam niet verworpen. 

De toetsing van de vierde h pothese leverde in Amsterdam een positief resul-

taat. Bij een op grond van het resultaat van de toetsing van de eerste 

drie hypothesen constant gebleven overtredingenniveau bleek een afname van 

het aantal foutparkeerders op stopverboden en bij parkeermeters, en een 

toename van "gewone" parkeerovertredingen. Parkeermeters en stopverboden 

genieten de hoogste controleprioriteit. In Haarlem leverde de toetsing 

een veel meer beperkt resultaat op, hoewel ook daar het aandeel van de 

bij parkeermeters foutgeparkeerde voertuigen van april tot oktober lets 

was afgenomen. Een verklaring voor dit geringe effect in de verwachte 

I) In deze tweede schattingsmethode werd een teruggang van de parkeerduur' 

van de foutparkeerders met gemiddeld twee a drie minuten waargenomen. 
De onnauwkeurigheid in de waarneming bedraagt echter ongeveer 7 minuten. 



richting in Haarlem, wordt gevonden in het grote aantal van parkeer- 

meters voorziene parkeerplaatsen in de in Haarlem geselecteerde gebieden, 

waardoor enerzijds de controleprioriteiten meer gelijkmatig over 

de waarnemingsgebieden gespreid zijn, en anderzijds de automobilist veel 

minder mogelijkheid heeft om niet bij een parkeermeter tegaan staan. 

(In Haarlem stond gemiddeld bijna de helft van de waargenomen voertuigen 

bij een parkeermeter, en in Amsterdam ongeveer een zesde deel). De 

hypothese werd dus in Amsterdam bevestigd, en in Haarlem gedeeltelijk. 

Overzien wij nu het resultaat van de toetsing van de vier hypothesen 

dan zien wij dat de verhoging van het bedrag van de politietransactie 

aanvankelijk een gering effect gehad heeft, welk effect na een half jaar ver- 

dwenen was. Dit geldt echter slechts waar wij spreken over alle parkeer_ 

overtredingen samen. Dus : er staat nog steeds hetzelfde deel van de auto's 

foutgeparkeerd en de plaats wordt even lang bezetgehouden. Wel zien wij 

dat er een, zij het eveneens geringe, verschuiving is opgetreden van 

overtredingen met een hoge controleprioriteit naar overtredingen met een 

lage controleprioriteit. Dit laatste echter slechts indien er alternatie-

ven (dus voldoende plaatsen met een lagere controleprioriteit) beschikbaar' 

waren. 

2. Slotbeschouwing  

De resultaten van het onderzoek geven onomstotelijk aan, dat van de ver-

hoging van het bedrag van de politietransactie, nauwelijks effect is uitge- 

gaan op het parkeergedrag van de automobilisten. Op zichzelf is dat niet 

verwonderlijk. De literatuur omtrent het generaal en/of speciaal preventief 

• effect van het strafrechtelijk optreden 
1)

is niet al te optimistisch 

in dit opzicht. Dit betekent echter nog niet dat van sanctieverwaring 

helemaal geen effect mag worden verwacht. In hoofdstuk 2 hebben wij aan-

gegeven dat, wil een sanctie als zodanig ervaren kunnen worden,deze 

een bepaalde grens moet overschrijden (op de overtreder moet "drukken"), 

1) Zie L.J.M. d'Anjou, Effectiviteit van sancties, WODC, Den Haag 1976 

en D.W. Steenhuis, Generale Preventie 
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Indien aan deze voorwaarde niet voldaan is kan geen preventief effect van 

de sanctieoplegging verwacht warden en zeker niet wanneer het verbod een 

handeling betreft die voor de burger in moreel opzicht neutraal is. 

Wil aan voorwaarde (het "drukken") voldaan zijn, dan moet de feitelijke 

sanctie minstens zo groat zijn dat aan het overtreden van de norm 

geen voordeel ontleend kan worden. Uit het in hoofdstuk twee ont-

wikkelde model blijkt dat niet alleen de hoogte van de sanctie zelf 

in deze van belang is ,maar ook de kans dat de sanctie op de overtreding 

zal volgen. In het onderzoek bleek dat deze kans klein is. In de onderzoeks -

gebieden bleek ongeveer 66n derde van de geparkeerde voertuigen op eniger-

lei wijze in overtreding te zijn. Slechts ongeveer een half procent was 

"gepakt". Bij parkeermeters was dit drie a vier maal zo hoog. Bij de ge-
constateerde overtredingen (= aantal uitgeschreven bonnen) vindt in een 

deel van de gevallen geen (verdere) vervolging plaats, bijvoorbeeld omdat 

de eigenaar of bestuurder niet vindbaar blijkt te zijn. De kans dat de 

sanctie zal volgen is dus zodanig klein dat het product van feitelijke 

strafkans en sanctie zodanig is, dat foutparkeren al heel snel lucratief 

is wanneer wij dit vergelijken met het geldende tarief voor legitieme 

parkeerplaatsen. Met de gemiddelde pakkans van 0,6%, en een kans van 60% 

dat men ook de sanctie krijgt opgelegd wanneer men "gepakt" is zal bij een 

parkeertarief van twee gulden per uur een sanctie moeten volgen van 555 per 

uur. De werkelijke sanctie, die van 15 naar 25 gulden steeg staat hiertoe 

niet in zinvolle verhouding. Hetzelfde kan ook nog adders warden geformuleerd: 

rekeninghoudend met de pakkans en de strafkans is men bij een sanctie 

van 15 gulden reeds bij een parkeerduur van 1 minuut en 37 seconden even 

duur uit met foutparkeren dan met correct parkeren onder betaling van 

het verschuldigde tarief.Bij de verhoogde sanctie van 25 gulden wordt dit 

"break-evenpoint"bereikt bij een parkeerduur van 2 minuten en 42 seconden. 

Dit zijn tijdsduren die ruim blijven binnen de door de controleinstanties 
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toegelaten overschrijding van de toegelaten parkeerduur. Dit betekent 

dat foutparkeren bijna altijd lucratiever is dan betaald parkeren. 

Zelfs wanneer wij de pakkans bij parkeermeters op 2% stellen, dan 

nog is foutparkeren vaak goedkoper dan betaald parkeren. 

Is nu de pakkans te laag of de sanctie zelf, of wellicht beide? 

Om met de sanctie te beginnen: het tarief van sommige parkeervoorzieningen 

is zodanig dat het etmaaltarief hoger is dan het bedrag van de politietransac-

tie. Zolang dit het geval is zal de langparkeerder zich door de 25 

guldensanctie nauwelijks belemmerd voelen, zelfs niet bij een pakkans van 

100%. Weliswaar neemt bij de langere parkeerduur de kans dat hij gepakt 

wordt toe, maar het voordeel dat hij geniet door het uitsparen van de 

parkeergelden neemt eveneens toe met de parkeerduur. Effect van een 

sanctie kan eerst verwacht worden wanneer de sanctie zwaarder is als het 

te behalen voordeel. 

Omtrent de pakkans van een halfprocent , (en 1,5 a 2% bij parkeermeters) 
kan men denken dat deze laag is, en wellicht ook te laag. Daartegenover 

staat dat de automobilist zich niet door de feitelijke pakkans zal laten 

leiden, maar door de door hem gepercipieerde pakkans. Deze kan sterk 

van de werkelijke pakkans verschillen. Echter niet teveel. Wanneer de 

werkelijke pakkans te zeer verschilt van de gepercipieerde pakkans, en 

bekeuring bijvoorbeeld vaak uitblijft, zal de gepercipieerde pakkans dalen. 

Bij een feitelijke pakkans die hoger is dan de gepercipieerde zal deze 

laatste op den duur stijgen. Met andere woorden: bij grote discrepanties 

tussen de werkelijke en de gepercipieerde pakkans zal de laatste zich 

gaan bewegen in de richting van de eerste. De vraag of de pakkans voldoende 

is wordt hierdoor getransformeerd in de vraag:"Bij welke feitelijke 

pakkans bereik ik een zodanige gepercipieerde pakkans dat de doelstelling 

van de geldende norm of maatregel bereikt wordt."Dit pleit welhaast 

rechtsstreeks voor meer zichtbare controle, dat wil zeggen meer parkeer-

wachters op straat 1)  

1) Door onze waarnemers werd herhaalde malen geconstateerd dat het enkele 

feit dat waargenomen (en geschreven) werd invloed had op het gedrag 

van de automobilisten. 
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Tot slot willen wij nog een relevante opmerking maken. In 

dit onderzoek werd de invloed van de verhoging van het bedrag van de 

politietransactie bestudeerd alsof dit bedrag de sanctie op het fout-

parkeren zou zijn. In vele gevallen is dit ook zo, doch lang niet altijd. 

In het materiaal van augustus 1976 in Amsterdam bleek dat slechts een 

kwart van het aantal bevoegd geconstateerde parkeerovertredingen in een 

geslaagde politietransactie resulteerde. Naar verluidt is dit thans tog 

minder. In sommige gemeenten is dit transactiepercentage aanzienlijk 

hoger, maar vrijwel overal wordt van een daling van dit percentage 

gerept. Aan een zeer groot deel van de parkeerders gaat de verhoging 

van I mei 1978 dus voorbij. Hun sanctie is ook anderszins niet gestegen, 

omdat het bedrag van het transactie-aanbod van het O.M. niet gestegen is. 

On deze reden alleen al is geen grootscheeps effect van de verhoging van 

het bedrag van de politietransctie te verwachten. 

Naar aanleiding van deze beschouwingen laten zich dan ook de volgende 

maatregelen voorstellen: 

a. De discrepantie tussen de werkelijke kosten van foutparkeren (pakkans x 

sanctie) en de kosten die nodig zijn voor een generaal-preventieve wer-

king is zo groot dat van het instrument van het strafrecht in zijn al-

gemeenheid nauwelijks een extra bijdrage aan de oplossing van de proble-

matiek valt te verwachten. pit noopt tot een meer gedifferentieerd en 

gericht gebruik van dit instrument. Hierbij kan worden gedacht aan de 

aanwijzing van zones binnen de gemeentes waarbinnen niet alleen de pak-

kans sterk wordt opgevoerd, maar ook de sanctie. 

b. Be verhouding tussen parkeertarieven en de sanctie op overtreding van 

parkeervoorschriften moet in deze zones zo zijn dat er een premie komt 

op goed parkeren. Als dit niet met het opvoeren van de pakkans en/of 

sanctieverzwaring kan, dan moet gedacht worden aan de verlaging van de 

parkeertarieven. Subsidiering van parkeervoorzieningen zou niet op voor-

hand uitgesloten moeten worden. 

c. De transactiebereidheid van de automobilist moet worden opgevoerd. 

Bit kan net name door het verschil tussen het bedrag van de politie-

transactie en het bedrag van de O.M. transactie te vergroten. 

Bit verschil zal nadrukkelijk bekend gemaakt moeten worden. 

Er moet een premie op het aangaan van de politietransactie staan. 
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d. Ook een ruimere mogelijkheid tot het aangaan van de politietransactie 

lijkt wenselijk. In dit verband valt te denken aan betaalbaarheid 

door girale overschrijving. Hierdoor zal de administratieve afhandeling 

minder tijd vergen en komt meer tijd vrij voor surveillance. 

e. De vrijgekomen tijd moet besteed worden aan het zichtbaar op straat 

op straat aanwezig zijn van de parkeercontrole. Dit zal de gepercipieerde 

pakkans doen stijgen, en daardoor zal het parkeergedrag zich kunnen 

wijzigen. 



PARKEERONDERZOEK 

KENTE KEN 

AANKOMSTTIJD 

AARD PARKEREN 

• Legaal park. street 0 1 

Parkeermeters 	0 2 

Parkeerhavens 	0 3  
Los-Laadhavens 	0 4 

Bushalte 	 0 S  

DATUM: 

STADSD. 

GEBIED 

VERTREKTIJD 

Bijz. Parkeerpl. 	0 6 

Stopverbod 	 0 7  
Parkeerverbod 	0 8  
Parkeerverbod 8-18.30 0 9 

/ 	/ 	 
VAK 

STR. 0 

PERSONENAUTO 0 

VRACHTAUTO 	0 

OVERIGE 	 0 

[ 	I 	1 

Parkeergarage 	0 10  
Park. terr. bewaakt 0 11 

Park. terr. onbewaakt 0 12 

Park. terr. prive 	0 13  
Fout parkeren 	0 14  

r  ii 

Bij lage : 1 



Overzicht van de waarnemingsgebieden in Amsterdam 

1. Elandsgracht, langs het middengedeelte. 

2. Elandsgracht, langs de huizenkant. 

3. Het blok dat wordt gevormd door de: 

Potgieterstraat 

da Costastraat 

Kinkerstraat 

da Costakade 

4. Het blok dat wordt gevormd door de: 

Potgieterstraat 

Nassaukade 

Kinkerstraat 

da Costastraat 

5. Het blok dat wordt gevormd door de: 

Jan Evertsenstraat 

Mercatorplein 

van Spilbergenstraat 

Orteliusstraat 

6. Het blok dat wordt gevormd door de: 

Jan Evertsenstraat 

Hudsonstraat 

Cabralstraat 

Mercatorplein 

Bijlage : 2 



7. Het blok dat wordt gevormd door de: 

Oude Leliesteeg 

Singel 

Raadhuisstraat 

Herengracht 

met daarin de Driekoningenstraat. 

• Het blok dat wordt gevormd door de: 

Torensteeg 

Spuistraat 

Raadhuisstraat 

Singel 

. Het blok dat wordt gevormd door de: 

Raadhuisstraat 

Singel 

Gasthuismolensteeg 

Herengracht 

1 . Het blok dat wordt gevormd door de: 

Raadhuisstraat 

Spuistraat 

Paleisstraat 

Singel. 



Overzicht van de waarnemingsgebieden in Haarlem, volgens de indeling 

en kodering gebruikt in de nota nummer VZ 09.73.02 van de afdeling 

Verkeer van Openbare Werken van Haarlem van 10-09-1974. 

Alle gebieden bevonden zich in het centrum (stadsdeel 1, wijk 0). 

1. Gebied 01, vak 	 03 	04 	05 	11 

2. Gebied 03, vak 	 01 	02 

3. Gebied 04, vak 	 01 	02 	03 	04 

06 	07 	08 	09 

80 

4. Gebied 05, vak 

5. Gebied 06, vak 

6. Gebied 07, vak 

7. Gebied 08, vak 

8. Gebied 09, vak 

35 	36 	37 	38 

40 	41 	42 	43 

44 

01 	08 	09 	10 

01 	02 	03 	04 

05 

01 	02 	03 	04 

05 	06 	07 	80 

81 

12 	13 	14 	16 

17 	18 	20 	21 
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