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Voorwoord

In deze publikatie zijn drie eerder gepubliceerde notities gebundeld, waar-

van het bindende element is dat deze zijn geschreven als verslag van afzon-

derlijke deelonderzoeken binnen het evaluatie-onderzoek bij het experiment

met geprivatiseerde handhaving van het parkeerbeleid. Er is bewust van

afgezien om deze drie notities echt te integreren - daarvoor lopen ze wat

onderwerp en benadering betreft tezeer uiteen. Toch is besloten ze in deze

vorm gezamenlijk uit te brengen, en wel omdat de reikwijdte van het experi-

ment beduidend breder is dan het parkeerbeleid. Immers, er zijn meer terrei-

nen van regelgeving en veiligheid waarop zo nu en dan de discussie gevoerd

wordt of hier sprake is van een exclusieve overheidstaak danwel van een taak

die ook aan particuliere bedrijven kan worden uitbesteed. Daarbij komt dan,

naast de vraag naar de concrete ervaringen met dergelijke vormen van uit-

besteding, steevast ook de vraag aan de orde of de overheid - in dit geval de

politie - met enige extra inspanning dezelfde taken niet even goed zou kun-

nen verrichten en in hoeverre handhavingsinstrumenten die zich zeker voor

privatisering lenen in de praktijk worden toegepast. De drie hier gebundelde

notities bestrijken precies de volgende drie vragen. Hoe functioneerde de

handhaving van het parkeerbeleid in de experimentele gemeenten door de

firma Parcon in de praktijk? Op welke wijze kon de politie in andere gemeen-

ten in de praktijk vergelijkbare resultaten bereiken? In hoeveel gemeenten is

sprake van fiscalisering van het parkeerregime?
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Inleiding

Op 1 oktober 1994 is een experiment van start gegaan met de uitbesteding

van uitvoeringstaken op het gebied van de handhaving van het parkeer-

beleid. Hiertoe zijn deze taken - in eerste instantie tot en met december

1995 - in een aantal gemeenten overgedragen aan het bedrijf Parcon.1

Bedoeling van het experiment is om de ministeries van Justitie en Binnen-

landse Zaken door middel van een evaluatie van informatie te voorzien ten

behoeve van een structurele keuze voor het al dan niet uitbesteden van de

onderhavige politiewerkzaamheden.

Aanleiding voor het experiment is een toenemende behoefte bij gemeenten

aan een intensivering van de handhaving van parkeerbeleid. In een aantal

gemeenten is daartoe reeds de handhaving van het zogenaamde 'gefiscali-

seerde' parkeren uitbesteed aan een particuliere onderneming. Hiermee is

echter maar een deel van de handhaving van het parkeerbeleid ondervan-

gen, daar optreden tegen 'foutparkeren' op andere dan de gefiscaliseerde

parkeerplaatsen buiten de bevoegdheid van deze particuliere organisaties

valt. Handhaving van deze taken - krachtens de Wet-Mulder - behoort tot

het domein van de politie die, in haar afweging van het belang daarvan ten

opzichte van het belang van haar andere taken, hier in het algemeen een lage

prioriteit aan toekent. Vooral de kleine en middelgrote gemeenten hebben

onvoldoende middelen om een eigen dienst Parkeerbeheer op te zetten. Het

zijn vooral deze gemeenten waar het tekort aan handhaving problemen

oplevert. Een mogelijke oplossing hiervoor is de verlening van een bijzon-

dere opsporingsbevoegdheid inzake de Wet-Mulder aan een particuliere

partner. Deze oplossing roept echter de nodige vragen op van zowel princi-

piële, als van meer praktische aard.

De ministeries van Justitie en Binnenlandse Zaken hebben daarom een

experiment gestart waarbij het bedrijf Parcon, onder strikte voorwaarden,

1 In Parcon participeren Randstad-dochter Randon Beveiliging BV (controle), NV Bank Neder-

landse Gemeenten (betalingsverkeer), Honac Nederland BV (parkeerapparatuur) en UPC

Centrum voor Gegevensverwerking (dataverwerking). Parcon heeft een samenwerkingsovereen-

komst gesloten met Ruijters Parking. Dit laatste bedrijf richt zich op het ontwikkelen, exploite-

ren en beheren van parkeergarages. Tevens levert Ruijters in enkele plaatsen (waaronder

Venray) parkeerwachters voor de controle op lokale fiscaliseringsregelingen. Zie hiervoor ook

Van Woensel, 1993. Het Centraal Justitieel Incasso Bureau is contractpartner van Parcon voor

de incasso van fiscale naheffingsaanslagen.
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toestemming kreeg om gedurende grofweg één jaar in een gelimiteerd aantal

gemeenten de 'Mulder-handhaving' van het parkeerbeleid te verzorgen.

Gedurende deze periode zou tevens een evaluatie-onderzoek dienen plaats

te vinden. Ten behoeve van dit experiment is een begeleidingscommissie

ingesteld die tot taak kreeg:

- het begeleiden van het verloop van het experiment;

- de begeleiding van het onderzoek rond het experiment;

- het uitbrengen van advies over de wenselijkheid, toelaatbaarheid en

mogelijkheid om werkzaamheden ten uitvoering van het parkeerbeleid

in de gemeenten uit te besteden aan particulieren.

1.1 Evaluatie-onderzoek

Aan het WODC is door de directie Politie van het ministerie van Justitie

verzocht het evaluatie-onderzoek uit tevoeren; eerder al was vanuit de

Erasmusuniversiteit (EUR) aan het ministerie van Justitie gemeld dat inte-

resse bestond om in het kader van het Parcon-experiment onderzoek te ver-

richten, waarin dan ook bij het ministerie levende vragen zouden kunnen

worden meegenomen. In overleg is dan ook in eerste instantie besloten het

evaluatie-onderzoek uit te voeren in een samenwerkingsverband tussen

WODC en EUR; in een latere fase heeft de EUR zich echter teruggetrokken.2

De vragen waarop het evaluatie-onderzoek een antwoord zou dienen te

geven, zijn door de directie Politie van het ministerie van Justitie neergelegd

in een evaluatieplan, dat deel uitmaakt van het'Plan van aanpak Parcon'.

In grote lijnen gaat het om vijf categorieën van vragen, betreffende:

- de effectiviteit en efficiëntie van de uitbesteding;

- de relatie tussen Parcon en burgers;

- praktische en principiële aspecten van uitbesteding van politiewerk-

zaamheden;

2 De onderzoekers van de EUR'stapten' in eerste instantie in het Parcon-onderzoek omdat men

dacht onderzoek te kunnen doen naar de subjectieve beleving van pakkansen. De daarvoor

benodigde variatie in controle bleek echter niet bij de gemeenten te realiseren, waardoor zij

van dit punt moesten afzien. Ook de voor hen secundaire vraag (betreffende de beeldvorming

rondom Parcon) blijkt moeilijker te beantwoorden dan het op het eerste gezicht leek. Bij een

door de EUR gehouden vooronderzoek bleek dat vrijwel niemand van de parkeerders wist dat

Parcon controleert in plaats van de politie of de Dienst Parkeerbeheer.
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- de financiële gevolgen van een verdere uitbreiding van fiscalisering van

parkeerhandhaving;

- de verhouding van deze uitbesteding tot het EG-recht.

1.2 Rapportage

In dit rapport wordt - met uitzondering van dit laatste punt en het tweede

deel van het derde punt (principiële aspecten van uitbesteding) -aandacht

besteed aan de beantwoording van deze vragen.
Aangezien de vraag naar eventuele gevolgen van een verdere uitbreiding van

fiscalisering van parkeerhandhaving, op meer gemeenten betrekking heeft

dan de gemeenten die bij het Parcon-experiment zijn betrokken, is besloten

all e Nederlandse gemeenten hieromtrent te raadplegen. Het verslag van deze

schriftelijke enquête treft u in hoofdstuk 2 aan. De overige vragen hebben

primair betrekking op de verlening van de bijzondere opsporingsbevoegd-

heid aan Parcon; dit is de kern het experiment. In hoofdstuk 3 wordt over

dit deel van het onderzoek gerapporteerd. Tevens wordt enige aandacht

geschonken de meer secundaire elementen van de dienstverlening (onder

meer incasso van fiscale naheffingsaanslagen) die Parcon aanbiedt.
In één van haar eerste vergaderingen heeft de begeleidingscommissie be-

sloten dat het - in het kader van het onderzoek naar de uitbesteding van de

handhaving van parkeerbeleid - tevens wenselijk was aandacht te besteden

aan de wijze waarop in de politieregio Gooi- en Vechtstreek door de politie

en gemeenten vorm gegeven wordt aan parkeercontrole. Aanleiding hiervoor

is allereerst de opmerking in de brief van de ministers van Justitie en Binnen-

landse Zaken aan de Tweede Kamer (d.d. 18 oktober 1994) dat er in de prak-

tijk thans geen alternatief voor het voorstel van Parcon blijkt te zijn, alhoe-

wel het denkbaar is dat het handhavingstekort wordt ondervangen door

samenwerking tussen gemeenten en/of door extra inzet van surveillanten

van politie en toezichthouders. Door vertegenwoordigers van het ministerie.
van Binnenlandse Zaken is een notitie ingebracht waaruit bleek dat in de

politieregio Gooi- en Vechtstreek al vanaf oktober 1994 in parkeercontrole
wordt voorzien door de inzet van surveillanten van politie. Vandaar dat in

hoofdstuk 4 een procesbeschrijving van parkeercontrole in deze politieregio

is opgenomen.
De hoofdstukken zijn oorspronkelijk als drie aparte notities aan de begelei-

dingscommissie gezonden. In haar vergadering van 25 oktober 1995 heeft de

commissie de notities vastgesteld.
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1.3 Advies van de begeleidingscommissie

In dezelfde vergadering van 25 oktober 1995 heeft de commissie tevens vol-

daan aan haar derde taak: het uitbrengen van advies.

De commissie bleek unaniem van mening dat het experiment geen redenen

van praktische en juridische aard heeft opgeleverd die in de weg staan aan

uitbesteding van de onderhavige werkzaamheden.

De commissie is echter verdeeld over de wenselijkheid en toelaatbaarheid

van uitbesteding op principiële gronden. Een meerderheid van de leden is

voor het mogelijk maken van uitbesteding van handhavingstaken aan parti-

culieren. Een minderheid van de commissie is echter van mening dat uit-

besteding onwenselijk en niet toelaatbaar is, of is van de wenselijkheid en

toelaatbaarheid `nog niet overtuigd'.

De definitieve tekst van dit advies is op 5 december 1995 naar de ministers

van Binnenlandse Zaken en Justitie gezonden. Aangezien niet te verwachten

was dat de ministers hun voorstel reeds voor de jaarwisseling gereed zouden

hebben, is - om de gemeenten tegemoet te komen - besloten de periode van
het experiment tot 1 april 1996 te verlengen.

1.4 Het besluit van de ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken

Begin maart 1996 hebben de ministers een besluit genomen ten aanzien van

het Parcon-experiment. In een brief aan de Tweede Kamer geven zij aan, de

conclusie van de begeleidingscommissie - dat van praktische problemen

geen sprake is geweest - te delen. Het experiment heeft volgens hen 'even-

wel niet een zodanig inzicht gecreëerd dat kan worden gekomen tot een een-

duidige opvatting over de wenselijkheid en toelaatbaarheid van uitbesteden

op meer principiële gronden.' In dit opzicht is er volgens de ministers niet

veel veranderd sinds de aanvang van het Parcon-experiment.

Zij vervolgen: `Na zorgvuldige afweging zijn wij bevestigd in onze eerdere

huiver om deze uitbesteding, die gepaard gaat met het verlenen van (be-

perkte) opsporingsbevoegdheid, mogelijk te maken. Naar ons inzicht is

het in beginsel niet gewenst dat de particuliere beveiligingsindustrie wordt

ingehuurd voor toezicht en handhaving in het publieke domein. Uiteindelijk

behoort het geweldsmonopolie echter voorbehouden te zijn aan de over-

heid. Het uitoefenen van dat monopolie, bijvoorbeeld door het gebruik van

opsporingsbevoegdheid, beperkt immers veelal de vrijheden van burgers.

Dergelijke ingrepen vergen daarnaast een democratische legitimering en
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controle en vereisen bovendien de nodige vakbekwaamheid. Gevoegd bij de

intensivering van toezicht door en buiten de politie, waarover wij de Tweede

Kamer binnenkort nader zullen informeren, zijn wij van mening dat wij geen

opsporingsbevoegdheid moeten verlenen aan een particulier bedrijf dat

door gemeenten wordt ingehuurd om de handhaving van het parkeerbeleid

uit te voeren. Hier ligt een taak voor de politie of voor daarvoor opgerichte

overheidsdiensten. Wij zetten het experiment met betrekking tot die uit-

besteding dan ook niet om in een structurele regeling.'

In de optiek van de ministers hoeft het bovenstaande niet te leiden tot een

handhavingstekort. Zij attenderen de gemeenten met name op de construc-

tie van een pool van politiesurveillanten ten behoeve van parkeerhand-

having, zoals nu al in de politieregio Gooi- en Vechtstreek praktijk is. Verder
merken zij op dat de handhaving van het fiscale parkeerregime niet onder

het besluit valt. De gemeenten kunnen deze handhaving uitbesteden op

de wijze die men passend acht.
Om de gemeenten ruimte te geven passende maatregelen naar aanleiding

van het besluit te treffen, hebben de ministers besloten de opsporings-

bevoegdheid van Parcon tot uiterlijk 1 juli 1996 te verlengen.
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Fiscalisering van parkeerboetes

In dit hoofdstuk wordt verslag gedaan van de resultaten van een enquête

- gehouden onder alle Nederlandse gemeenten - naar fiscalisering van par-

keerboetes. Het betreft hier in zekere zin een vervolg op een eerder door het

WODC gehouden meting. Ook in 1993 werden de Nederlandse gemeenten

over fiscaliseringsaangelegenheden gepeild (Kommer, 1993). Het onderzoek

van 1993 werd op verzoek van het directoraat-generaal Rechtspleging van

het ministerie van justitie uitgevoerd.
Eén van de vragen van de directie Politie bij de evaluatie van het Parcon-

experiment betrof een eventuele toename van de fiscalisering van parkeer-

boetes (zie hoofdstuk 1). Aangezien deze vraag niet op basis van de gegevens

van de experiment-gemeenten (zie hoofdstuk 3) was te beoordelen, is

besloten alle Nederlandse gemeenten door middel van een vragenlijst te

benaderen.
Wellicht ten overvloede wordt hier nog opgemerkt dat deze vorm van ge-

meentelijke belastingen betekent dat de inkomsten uit overtredingen de

gemeenten ten goede komen3; daar waar bij de administratiefrechtelijke

overtredingen (Wet-Mulder) de opbrengsten naar de rijksoverheid gaan.

2.1 Vraagstelling

Voor de dit jaar verzonden vragenlijst is aansluiting gezocht bij de vorige

versie. Net als bij die meting zijn alle gemeenten benaderd. Het verschil met

de vorige enquête is gelegen in het feit dat in 1993 slechts werd gerappor-

teerd over de gemeenten die reeds een fiscaliseringsregeling kenden of daar-

voor bij het ministerie van Binnenlandse Zaken toestemming hadden aan-

gevraagd (100 gemeenten in totaal). Door middel van deze tweede inventa-

risatie worden onder meer volgende vragen beantwoord:
- In hoeveel gemeenten was in 1994 een fiscaliseringsregeling van kracht

met betrekking tot parkeerovertredingen?
- In welk jaar is deze formeel in werking getreden? Hoe lang daarna vond

de feitelijke inwerkingtreding plaats?

3 Algemene informatie over fiscalisering van parkeerboetes is te vinden bij onder andere

Krosenbrink (1988) en Van Wieringen (1987).
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Wat is het aantal naheffingsaanslagen dat in 1994 werd opgelegd wegens
parkeerovertredingen?

Welk bedrag is in 1994 ontvangen aan naheffingsaanslagen?

Wat was in 1994 het gemiddelde bedrag van de naheffingsaanslag (exclu-

sief de eventuele kosten van een wielklem en/of wegsleepregeling)?

Hoeveel gemeenten hebben reeds een aanvraag voor een verordening

ingediend, of zijn voornemens dat binnenkort te doen?

Hoeveel gemeenten zijn voornemens een reeds bestaande verordening

of een verordening waarvoor een aanvraag is ingediend, respectievelijk

binnenkort zal worden ingediend, binnen afzienbare tijd in te voeren?

Hoeveel gemeenten hebben plannen om binnen afzienbare tijd een fis-

caliseringsregeling in te voeren en wanneer zijn zij dat van plan?

Welke rol speelt de grootte van de gemeenten in dit verband?
Hoeveel naheffingen kunnen in 1995 en 1996 worden verwacht?

Hoe verhouden deze gegevens zich tot de cijfers van de in 1993 verrichte

meting?

2.2 Werkwijze

In april 1995 werden alle 634 gemeenten aangeschreven met het verzoek of

zij de bijgeleverde vragenlijst wilden invullen en retourneren. In mei werd

een schriftelijk rappel gestuurd. De gemeenten waarvan ook enkele weken

na de herinnering niets werd vernomen, zijn telefonisch benaderd.

Naar aanleiding van dit telefonische rappel bleek dat - ten gevolge van ge-

meentelijke herindelingen - een tweetal gemeenten niet meer als zelfstandig

konden worden beschouwd, waardoor zij afvielen als potentiële responden-

ten. Van de overgebleven 632 gemeenten werd een vrijwel compleet beeld

verkregen. Slechts een klein aantal gemeenten kon niet aangeven hoeveel

naheffingsaanslagen zij in 1995 en 1996 verwachten te realiseren. Van één

(kleine) gemeente met een fiscaliseringsverordening is het - ondanks een

zevental pogingen - niet gelukt de gegevens over 1994 te verkrijgen.

2.3 De resultaten

Op het moment van invullen van de vragenlijst bleken 103 gemeenten een

fiscaliseringsverordening te hebben vastgesteld; 101 van deze gemeenten

zijn ook feitelijk begonnen met een gefiscaliseerde inning van parkeerboetes.

Bij de meting in 1993 waren deze aantallen respectievelijk 78 en 77. In tabel 1
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(zie bijlage) wordt het jaar weergegeven waarin de verordening werd vast-

gesteld en het jaar waarin met de uitvoering van het stelsel werd begonnen.

Hierbij is nog op te merken dat bij twee derde van de gemeenten deze

momenten samenvielen. Bij de gemeenten waar een verschil in beide data is

te constateren, bedraagt dit verschil hooguit een half jaar. Deze verschillen

hebben geen relatie met de grootte van de gemeenten.

In tabel 2 wordt in categorieën van gemeentegrootte weergegeven hoeveel

gemeenten in welk jaar begonnen zijn met de feitelijke handhaving van een

gefiscaliseerd parkeerregime. Uit deze tabel zijn drie interessante aspecten
af te leiden. Ten eerste valt op dat de grootste gemeenten (meer dan 100.000

inwoners) vrij snel na de geboden mogelijkheid tot fiscalisering daar daad-

werkelijk toe zijn overgegaan. Een ander aspect dat opvalt, is dat gemeenten

met 50.000 tot 75.000 inwoners vrij geleidelijk tot fiscalisering zijn over-

gegaan. Opmerkelijk is dat van de 31 gemeenten met meer dan 75.000 in-

woners, slechts twee gemeenten geen fiscaliseringsregeling kennen.

Feitelijk kent 16% procent van de gemeenten een fiscaliseringsregeling met

betrekking tot betaald parkeren. Dat dit met name de grote gemeenten zijn,

mag blijken uit het gegeven dat de helft (49,5%) van het aantal inwoners van

Nederland in een gemeente met een dergelijke regeling woont.

2.3.1 Aantallen naheffingsaanslagen en opbrengsten daaruit

9

Het totaal in 1994 opgelegde naheffingsaanslagen loopt per gemeente uiteen

van ongeveer 100 tot bijna 100.000. In totaal werden door de 95 gemeenten

waar een fiscaliseringsregeling wordt uitgevoerd 789.138 naheffingsaansla-

gen opgelegd. De inkomsten voor de gemeenten lopen daarmee uiteen van

6.560,- gulden (een kleine plaats, waar slechts in de laatste maanden van

1994 een fiscaal regime bestond) tot grofweg 11 miljoen gulden (een grote

gemeente, waar gedurende heel 1994 een fiscaliseringsregeling van kracht

was).4 De totale inkomsten van de gemeenten bedragen 52,4 miljoen gul-

den.5 Het gemiddelde naheffingsbedrag komt hiermee op f 58,93. Het

4 Wellicht ten overvloede: het gaat hier om inkomsten uit naheffingen. Inkomsten uit parkeer-

meters en vergunningen blijven buiten beschouwing.

5 Overigens is het mogelijk dat het totale bedrag wat lager uitvalt. Het is namelijk niet bekend in

hoeverre de door de gemeenten opgegeven cijfers (aantallen en totaalbedrag) zijn gecorrigeerd

voor het aantal geslaagde beroepen.
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gemiddelde bedrag van een naheffing bedroeg in 1992 f 53,66.6

Een eerste kanttekening die bij deze cijfers is te maken, is dat het hier om

bruto-inkomsten van de gemeenten gaat. Het is nauwelijks te becijferen wat

de kosten van de handhaving elf daarmee de netto-inkomsten zijn.7 Daar-

naast betekent de toename aan inkomsten bij de gemeenten niet per se dat

de inkomstendaling van het ministerie van Justitie - de `begunstigde' bij

overtredingen van de Wet-Mulder - navenant is. Een Mulder-beschikking

met betrekking tot een parkeerovertreding levert f 50,- op, daar waar de

gemiddelde naheffing ongeveer ƒ 60,- bedraagt.

2.3.2 Gefiscaliseerde parkeerplaatsen

In de enquête was een vraag opgenomen naar de aantallen betaald-parkeer-
plaatsen. Het bleek dat de respondenten moeilijk konden aangeven hoeveel

parkeerplaatsen (nog) onder het Mulder-regime vallen. Daarentegen wisten

bijna alle gemeenten aan te geven hoeveel gefiscaliseerde parkeerplaatsen

zich binnen de gemeentegrenzen bevinden.

Een interessante vraag met betrekking tot het parkeerplaatsen, is die naar

het gemiddeld aantal opgelegde naheffingen per parkeerplaats. Dit varieert

zeer per gemeente. De cijfers lopen uiteen van 0,1 tot 20 naheffingen.

Mogelijk heeft dit verschil te maken met de dienst (politie, de lokale Dienst

Parkeerheer of een bedrijf zoals Parcon) die de controle uitvoert. Ook ge-

meentelijke prioriteiten kunnen een rol spelen. Een andere factor die hier

van invloed kan zijn, betreft de maximale parkeerduur per parkeerplaats.8

Uit analyse blijkt dat de verschillen in gemiddelden in ieder geval niet op
gemeentegrootte zijn terug te voeren.

6 In de notitie van Kommer (1993) wordt gesproken van een gemiddeld naheffingsbedrag over

1992 van f 60,-. Dat bedrag is echter de uitkomst van de gemiddelden per gemeente, waardoor

een grote gemeente evenzeer het gemiddelde bepaalt als een kleine gemeente.

7 Dit wordt nog gecompliceerder, als men in gedachten houdt dat de opbrengsten geen recht-

lijnig verband houden met de handhavingsinspanning.

8 Bij het gemiddeld aantal naheffingen kunnen ook het aantal afgegeven vergunningen en de

gemiddelde aanwezigheid van vergunninghouders een rol van betekenis spelen. Immers, elke

plek die een vergunninghouder bezet, kan niet door een fout-parkeerder worden gebruikt.
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2.4 Toekomstverwachtingen
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De gemeenten hebben zelf een schatting gegeven van de aantallen naheffin-

gen die zij in 1995 en 1996 verwachten te realiseren. In tabel 3 worden de

geschatte aantallen naheffingen voor 1995 en 1996 gepresenteerd, waarbij

onderscheid wordt gemaakt naar het moment waarop de gemeenten de fis-

caliseringsverordening zijn gaan uitvoeren.9 In 1995 zullen naar verwachting

864.764 naheffingsaanslagen worden opgelegd. In 1996 verwachten de ge-

meenten tot 917.919 naheffingen te komen.

Uit gepleegde, nadere analyses blijkt dat gemeenten die op 1 januari 1994

of eerder een fiscaliseringsregeling kenden, hun verwachtingen voor 1995

nagenoeg geheel baseren op het feitelijke aantal van 1994. Enkele gemeenten

verwachten een stijging door intensievere opsporing of door uitbreiding van

het aantal parkeerplaatsen. Dat alles leidt tot een gerapporteerde stijging

van circa 4 procent.
Ook bij gemeenten die in de loop van 1994 het fiscale regime feitelijk hebben

ingevoerd, blijkt - als er rekening wordt gehouden met de maand van feite-
lijke invoering - de verwachting voor 1995 op de feitelijke aantallen van 1994

te zijn gebaseerd.
De schatting voor de gemeenten die in de loop van 1995 een fiscale parkeer-

verordening hebben ingevoerd (of die voornemens zijn dit jaar een fiscaal

regime in te voeren), is gebaseerd op de opgave van 10 gemeenten. Eén ge-

meente die in 1995 een fiscaal regime heeft ingevoerd, heeft geen schatting

gegeven en is daarom niet opgenomen. Daarnaast zijn acht gemeenten die

voornemens zijn in 1995 een regeling in te voeren niet opgenomen - dit

gezien het feit dat zij geen schatting opgegeven hebben. Dit kan leiden tot

een onderschatting van het feitelijk aantal naheffingen. Anderzijds zijn in

de schatting vijf gemeenten opgenomen die op dit moment nog geen fisca-

liseringsregeling kennen. Het is niet zeker of zij dit jaar daadwerkelijk een

dergelijke verordening zullen invoeren. Dit zou weer kunnen leiden tot een

overschatting.

Uit een vergelijking tussen de geschatte (Kommer, 1993) en de feitelijke aan-

tallen naheffingen over 1994 is gebleken dat de schattingen van de gemeen-

ten niet altijd even betrouwbaar zijn. Dit betekent dat de verwachtingen

9 Twee gemeenten zijn buiten beschouwing gelaten, aangezien zij geen enkele informatie over

aantallen naheffingen hebben verstrekt.
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voor 1995 en 1996 met enige terughoudendheid dienen te worden geïnter-

preteerd. Dit geldt met name voor de gemeenten die in 1995 of 1996 een

fiscaliseringsregeling verwachten in te voeren.

2.4.1 Verwachte inkomsten uit naheffingen

12

Op basis van de aantallen naheffingen die de gemeenten verwachten te

realiseren, kunnen de verwachte inkomsten voor de gemeenten in 1995 en

1996 worden uitgerekend. De verwachte inkomsten voor de gemeenten

kunnen dan voor 1995 op 55,5 miljoen gulden worden beraamd. Voor 1996

komen de inkomsten uit op 58,3 miljoen gulden.'°

Er bestaat een gerede kans dat de bedragen hoger zullen uitvallen: er is

gorekend met het gemiddelde naheffingsbedrag van 1994. Het is echter niet

ondenkbaar dat gemeenten het sanctiebedrag voor een naheffingsaanslag

zullen verhogen.

2.4.2 Verwachtingen op langere termijn

Tot de 53 gemeenten die de mogelijkheden verkennen om tot fiscalisering

over te gaan, behoort een tiental gemeenten dat verwacht dit pas in 1997 of

1998 te realiseren. Uit de enquête blijkt dat 461 gemeenten op dit moment

geen plannen tot fiscalisering hebben. Of deze gemeenten op'termijn alsnog

zullen besluiten een fiscaliseringsregeling in te voeren, valt op dit moment

niet met zekerheid vast te stellen. Zoals uit tabel 2 naar voren kwam, lijkt het

meest waarschijnlijk dat een eventuele uitbreiding te vinden zal zijn in de

groep gemeenten met 20.000 tot 50.000 inwoners - dit in verband met de

geleidelijke invoering, die deze categorie van gemeenten `kenmerkt'. Voor

een groot deel van de 461 gemeenten geldt echter dat zij minder dan 10.000

inwoners hebben. Uit tabel 2 is op te maken dat dit gemeenten zijn waarvan

verwacht kan worden dat zij niet tot fiscalisering van parkeerboetes zullen

overgaan.

10 Deze bedragen zijn berekend op gemeenteniveau, aangezien het gemiddelde naheffingsbedrag

per gemeente sterk varieert. Voor de gemeenten waarvan geen gemiddeld naheffingsbedrag

bekend is, is het gemiddelde naheffingsbedrag van de gemeenten in dezelfde inwoners-

categorie genomen.
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2.5 Conclusie
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Uit de resultaten van de enquête blijkt dat in 1994 95 gemeenten een fiscali-

seringsregeling kenden. Het aantal naheffingen over 1994 bedroeg in totaal

789.138. Hiermee bedroegen de totale inkomsten van de gemeenten 52,4

miljoen gulden. Het gemiddelde bedrag van een naheffing komt hiermee op

f 58,93. Het betreffen hier bruto-inkomsten van de gemeenten. Dit betekent

niet dat Justitie hiermee een zelfde bedrag aan inkomsten heeft gemist.

In de loop van 1995 hebben inmiddels 6 gemeenten feitelijk een fiscalise-

ringsregeling ingevoerd. Dertien gemeenten zijn voornemens in 1995 een

fiscaal regime in te voeren, 6 gemeenten hiervan wachten op goedkeuring

van de verordening of hebben deze inmiddels verkregen. De overige ge-

meenten verkennen de mogelijkheden tot invoering. Daarnaast overwegen

32 gemeenten de verordening in de periode 1996-1998 in te voeren.

Een globale en voorzichtige schatting van het totaal aantal naheffingen in

1995 bedraagt 865.000. Voor 1996 komt de schatting uit op 920.000. De totale

opbrengst zal in 1995 ongeveer 55,5 miljoen zijn - voor 1996 bedraagt de

verwachte opbrengst ongeveer 58,3 miljoen gulden.
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Parcon

Zoals in het inleidende hoofdstuk (hoofdstuk 1) reeds uitgebreid is uiteen-

gezet, is op 1 oktober 1994 een experiment van start gegaan met de uitbeste-

ding van uitvoeringstaken op het gebied van de handhaving van het parkeer-

beleid. Hiertoe zijn deze taken - voor een beperkte periode - in een aantal

gemeenten overgedragen aan het bedrijf Parcon.

De (clusters van) vragen waarop het evaluatie-onderzoek naar dit Parcon-

experiment een antwoord zou dienen te geven, zijn in hoofdstuk 1 opge-

somd. Hier volstaat de opmerking dat deze vragen primair betrekking heb-

ben op de verlening van de bijzondere opsporingsbevoegdheid aan Parcon;

dit is immers de kern het experiment. Tevens wordt enige aandacht geschon-

ken aan de meer secundaire elementen van de dienstverlening (onder meer

de incasso van fiscale naheffingsaanslagen) die Parcon aanbiedt. Alvorens

de in de inleiding opgeworpen vragen te beantwoorden, zullen in paragraaf

3.1 de onderzoeksmethoden worden besproken. In paragraaf 3.2 wordt een

beeld geschetst van de betrokken gemeenten.

3.1 Methoden van onderzoek

Om antwoord te kunnen geven op de in de inleiding opgesomde vragen,

zijn de volgende personen en bronnen geraadpleegd.

- Het Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB). Bij dit bureau zijn de gege-

vens opgevraagd van de geregistreerde parkeerovertredingen in de be-

trokken gemeenten - zowel van de Wet-Mulder als ten aanzien van de

eventuele fiscaalrechtelijke regimes - in de periode van 1 januari 1994

tot en met 30 juni 1995.11

- Huis-aan-huis-bladen en regionale dagbladen. Hiervan zijn de edities

van het eerste half jaar van 1995 doorgenomen op berichtgeving omtrent

Parcon.

- Gemeente-ambtenaren en (enkele) lokale politici. Met hen zijn twee

interviews afgenomen. Het eerste (aan het begin van het jaar) op locatie;

deze gesprekken waren voornamelijk oriënterend en inventariserend van

11 De overtredingen van het fiscale regime in de gemeente Venray worden niet door het cJIB ver-

werkt. Deze gegevens hebben zijn verkregen van het korps landelijke politiediensten.
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karakter. Het tweede interview is telefonisch in de maand juli afgeno-

men, in deze gesprekken is de respondenten naar hun ervaringen met

Parcon gevraagd.

Politiefunctionarissen. In het begin van het jaar is met een chef basis-

eenheid en een districtschef gesproken in het kader van de inventari-

satie. In de zomer van 1995 zijn de direct bij Parcon betrokken politie-

functionarissen (van alle gemeenten) geïnterviewd.

Klachtenreglement en bejegeningsklachten. Beide zijn bij de gemeenten

opgevraagd.

Financiële verslaglegging. Bij de gemeenten zijn de gegevens opgevraagd

die inzicht bieden in - in het algemeen - kosten en baten van betaald

parkeren en - meer in het bijzonder - de kosten en baten die met de

komst van Parcon zijn gemoeid.

Raads- en commissiebesluiten en beleidsstukken van de gemeenten met

betrekking tot parkeerbeleid.

Parcon-medewerkers. In juli 1995 is een gesprek gevoerd met vier Parcon-

medewerkers (1 inspecteur en 3 controleurs).

CJIB-medewerkers. In augustus zijn enkele medewerkers van het CJIB

geraadpleegd omtrent de incasso van (fiscale) naheffingsaanslagen.

3.2 De betrokken gemeenten

Aangezien de betrokken gemeenten12 - onder meer qua `aard; ligging en

parkeerregime - zeer van elkaar verschillen, wordt hieronder per gemeente

een korte schets gegeven van de lokale parkeerproblematiek, het te hand-

haven parkeerregime en de betrokkenheid van Parcon. In tabel 4 (bijlage 2)

worden deze gegevens schematisch gepresenteerd. Aan het slot van deze

paragraaf wordt in een subparagraaf aangegeven welke consequenties

deze lokale kenmerken voor de beantwoording van de diverse vragen

hebben.

12 De betrokken gemeenten zijn die gemeenten waarvoor Parcon in het begin van dit jaar bijzon-

dere opsporingsbevoegdheid In het kader van de Wet-Mulder heeft gekregen. Dit betekent dat

gemeenten waar Parcon slechts op fiscaalrechtelijke overtredingen controleert niet tot de

onderzochte gemeenten behoren. Het betekent tevens dat de gemeente Marken - later aan

de experiment-gemeenten toegevoegd - hier buiten beschouwing wordt gelaten.
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Amsterdam-Westerpark

Voordat Amsterdam in deelgemeenten werd verdeeld, was het parkeerbeleid

geconcentreerd op het centrum van de stad ('de grachtengordel'). Buiten

het centrum was er nauwelijks aandacht voor parkeerbeleid en de controle

daarop. Na de decentralisatie werden de deelgemeenten verantwoordelijk

voor het parkeerbeleid binnen hun territoir. Enkele andere deelgemeenten

gingen daarmee voortvarend aan de slag. Zij wisten zich - wat betreft de

controle op parkeerovertredingen - van de steun van de Amsterdamse Dienst

Parkeerbeheer te verzekeren.

Door de intensieve controle in de andere deelgemeenten en de verplaatsing

die daarmee gepaard ging, werd Westerpark genoodzaakt ook snel actie te

ondernemen. Dit resulteerde onder meer in het (deels) invoeren van een fis-

caal parkeerregime. Het bleek echter dat Parkeerbeheer pas in 1996 de ruim-

te zou hebben om ook in Westerpark te controleren. Een experiment waarbij

stadswachten voor de parkeercontrole werden ingeschakeld, mislukte (deels)

door het feit dat Parkeerbeheer niet de toegezegde ondersteuning bleek te

kunnen leveren. Dit maakte dat men op zoek ging naar een'particuliere' op-

lossing. Het werd Parcon, aangezien Parcon een 'totaalpakket' (zie tabel 4)

kon leveren. Parcon draagt, naast de parkeercontrole, zorg voor het legen

van de automaten, het aanleveren van de apparatuur en de uitgifte en admi-

nistratie van de vergunningen. 13 De incasso van de fiscale naheffingen ver-

loopt via het CJIB. Parcon voert de controle op het fiscale regime uit sinds juli

1994. De controle op de overtredingen die onder werking van de Wet-Mulder

vallen, wordt sinds januari 1995 door Parcon verzorgd.

Box tel

Tien jaar geleden volgde de gemeente Boxtel het advies op van een advies-

bureau: laat langparkeerders het centrum mijden. Om dit te bewerkstelligen

werden in het centrum blauwe zones ingevoerd.14 Aangezien de politie niet

bij machte bleek voor de controle zorg te dragen, besloot men in Boxtel tot

invoering van een fiscaal parkeerregime over te gaan. Op deze wijze kon men

het parkeerbeleid in eigen handen houden.

13 Per 1 augustus 1995 heeft het stadsdeel de uitgifte en het beheer van de vergunningen weer in

eigen hand genomen. Dit bleek naar het oordeel van de deelgemeente toch efficiënter te zijn.

14 Op een parkeerplaats gelegen in een blauwe zone mag men - mits gebruik wordt gemaakt van

een parkeerschijf - een korte periode parkeren. Over de parkeerduur zijn geen parkeergelden

verschuldigd.
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Voor de controle bekeek men diverse opties: aansluiting bij een parkeer-

dienst van andere gemeenten, handhaving door de politie, zelf de controle

uitvoeren of de controle aan een particuliere onderneming uitbesteden.

Er werd - om diverse redenen - gekozen voor de laatste optie. Parcon werd

uitgekozen omdat dit bedrijf (in de toen nabije toekomst) ook Mulder-feiten

zou mogen opsporen. Net als in Amsterdam-Westerpark levert Parcon een

totaalpakket. Pas sinds juli 1995 controleert Parcon daadwerkelijk op overt-

redingen onder het regime van de Wet-Mulder, dit vanwege het feit dat de

chef van het regiokorps fel tegen particuliere controle op Mulder-feiten

gekant was.

Edam-Volendam

Edam-Volendam bestaat uit twee langzamerhand tegen elkaar aangegroeide

dorpskernen. De 'probleemkern' is Volendam. Volendam wordt geconfron-

teerd met een overbelasting in het toeristenseizoen. Daarnaast bleek ook de

bouw van een parkeergarage (niet specifiek bedoeld voor toeristen) - para-

doxaal genoeg - voor een extra parkeerdruk op de straten in het centrum te
zorgen.15 Gecontroleerd werd er echter nauwelijks.

Uitgangspunt van het gemeentebeleid is dat parkeren voor de bewoners en

de medewerkers van bedrijven gratis dient te blijven. Op enkele parkeer-

terreinen in het centrum heeft men betaald parkeren ingevoerd; deze ter-

reinen zijn toegankelijk door middel van slagbomen. Het eerste-uur parkeren

is vrij. Rondom de parkeerterreinen zijn blauwe zones gecreëerd, waarvoor

inwoners en lokale bedrijven een ontheffing kunnen krijgen. Zowel in Edam

als in Volendam wordt - omwille van de gelijkheid - deze methodiek toe-

gepast. Parcon draagt - sinds april 1995 - zorg voor het legen van de betaal-
automaten op de parkeerterreinen en voert de controle in de blauwe zones

uit.

Terneuzen

Acht jaar geleden is in Terneuzen betaald parkeren ingevoerd. Daartoe werd

een parkeercontroleur aangesteld die werd 'ondergebracht' bij de politie. De

plaatselijke politie zou voor de aansturing en de opleiding van de controleur

zorgen. In het begin verliep dit naar wens, in de loop der tijd bleek echter dat

15 Gelijktijdig met de bouwvan een supermarkt -waardoor 'reguliere' parkeerplaatsen verloren

gingen - heeft men een parkeergarage in het centrum laten bouwen. De garage werd echter niet

of nauwelijks gebruikt.
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de politie deze rol niet of nauwelijks kon vervullen. Om toch een intensieve

parkeercontrole te kunnen bewerkstelligen, was meer mankracht en daar-

mee meer geld nodig. Om de benodigde financiën te verkrijgen, werd be-

sloten om een fiscaal parkeerregime in te voeren.

De eigen parkeerdienst uitbreiden bleek - gezien de personele problemen

die bij ziekte en vakantie kunnen ontstaan - geen optie. Vanwege de be-

voegdheid inzake de handhaving van de Wet-Mulder viel de keuze op Parcon.

Sinds mei van dit jaar is Parcon actief op het gebied van controle en (deels)

bij het verstrekken van parkeervergunningen.

Ven ray

Om het parkeren in het centrum van Venray te kunnen reguleren, werd in

1983 een blauwe zone ingevoerd. Daar de politie nauwelijks controles uit-

voerde, is er - met de invoering van een fiscaliseringsregeling - gezocht

naar een nieuwe controlerende dienst. Aangezien de gemeente Venray

uitvoeringstaken niet tot de kerntaken vindt behoren, behoorde een eigen

controledienst niet tot de opties. Daarbij kwam dat Venray inmiddels de

`artikel-12-status' had verkregen, dit betekende dat uitvoering in principe

geen geld mocht kosten.

Van de drie bedrijven waarmee de gemeente heeft onderhandeld (hiertoe

behoorde ook Parcon), koos de gemeente voor Ruijters Parking Beheer. Deze

firma verzorgt het beheer van de apparatuur, het beheer van de afgesloten

parkeerterreinen, de uitgifte en administratie van de vergunningen en de

parkeercontrole.
De politie bleek ook niet bij machte de controle op de overgebleven `Mulder-

gebieden' uit te oefenen. Daarom werd enige tijd met politiereservisten ge-

werkt. Toen bekend werd dat slechts Parcon voor een (voorlopig beperkte)

periode opsporingsbevoegdheid in het kader van de Wet-Mulder kreeg - en

dit niet voor Ruijters opging - zocht Ruijters (op instigatie van de gemeente

en met ingang van januari 1995) aansluiting bij Parcon.

Woerden
Woerden kent sinds 1993 - onder het Mulder-regime - betaald parkeren in de

binnenstad. Voor de controle hierop heeft men drie parkeercontroleurs in

dienst genomen. Deze controleurs zijn `gedetacheerd' bij de politie. Aange-

zien de gemeente het aantal betaald-parkeerplaatsen verdubbelde, was er

behoefte aan meer controle. De gemeente huurt Parcon in om tot een bezet-

ting van vier parkeerwachters te komen: structureel één Parcon-medewerker,
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incidenteel - zoals bij ziekte en vakantie - meer. De politie stuurt de Parcon-

medewerkers aan, de gemeente speelt slechts bij het algemene parkeer-

beleid een rol. Parcon was voor de gemeente een logische keuze gezien het

overleg dat de gemeente al in een eerder stadium met het bedrijf had gehad.

Parcon controleerde de facto reeds voor 1 januari 1995 mogelijke overtredin-

gen die onder het regime van de Wet-Mulder vallen. Dit werd bewerkstelligd

door de Parcon-medewerker(s) samen met een controleur van de gemeente
(wel in het bezit van bijzondere opsporingsbevoegdheid krachtens de Wet-

Mulder) de ronde te laten doen. Per 1 juli 1995 is in Woerden een fiscalise-
ringsregeling met betrekking tot parkeerovertredingen van kracht.

Oudewater

De controle op parkeerovertredingen in de gemeente Oudewater hangt nauw

samen met de controle in Woerden. Men betaalt - in tegenstelling tot Woer-

den, waar de gemeente een contract met Parcon heeft - aan de politie van

Woerden een vast bedrag, hiervoor schakelt de politie controleurs van

Parcon in. Voorheen gebeurde dit met de controleurs van de gemeente Woer-

den. De gemeente vervult nauwelijks een rol: de politie in Woerden bepaalt

wanneer en waar een aantal controleurs wordt ingezet. Binnen afzienbare

tijd zal Oudewater een fiscaliseringsregeling invoeren en parkeermeters

plaatsen.

3.2.1 Consequenties

De eerste conclusie die uit bovenstaande schetsen naar voren komt, betreft

het feit dat Oudewater eigenlijk niet als een gemeente met een zelfstandig

handhavingsbeleid kan worden beschouwd. Dit betekent dat deze gemeente

bij de beantwoording van een aantal vragen buiten beschouwing zal worden

gelaten.

De tweede gevolgtrekking is van grotere invloed op de beantwoording van de

door de directie Politie opgeworpen vragen. De introductie van Parcon loopt

in vrijwel alle gemeenten parallel met een grondige wijziging in het parkeer-

beleid. In enkele gemeenten is deze wijziging dermate drastisch dat er bijna

gesproken kan worden van een `introductie' van parkeerbeleid. In de vraag-

stelling van de directie Politie werd - impliciet - uitgegaan van de inzet van

Parcon ceteris paribus. Er werd verondersteld dat Parcon dezelfde taken als

de politie (of de Dienst Parkeerbeheer) zou gaan uitvoeren, in hetzelfde

gebied en onder hetzelfde regime. Nu dit niet het geval blijkt te zijn, is een
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woord van waarschuwing op zijn plaats: het gevaar bestaat dat veel metin-

gen en/of opinies in eerste instantie betrekking lijken te hebben op Parcon,

maar dat deze feitelijk (de wijziging in) het parkeerbeleid betreffen. Vanzelf-

sprekend is getracht deze 'valkuil' - reeds in de fase van de dataverzameling

- te vermijden, maar soms bleek dat niet of nauwelijks mogelijk. Waar moge-

lijk wordt bij de beantwoording van de vragen aangeven of, en zo ja in welke

mate, de resultaten op Parcon dan wel op parkeerbeleid betrekking hebben.

3.3 Effectiviteit en'efficiëntie van uitbesteding

3.3.1 Geregistreerde overtredingen

Voor het beantwoorden van de vragen naar aantallen geconstateerde over-

tredingen en de opbrengsten daaruit, wordt gebruik gemaakt van het door

het CJIB geleverde databestand.16. Deze bestanden geven een goede, doch

niet volledige weergave van de geconstateerde overtredingen: de snelheid

waarmee geconstateerde overtredingen in het CJIB-bestand worden opge-

nomen is hier debet aan.17 De bestanden zijn - noodzakelijkerwijze - eind

juli opgemaakt. Op dat moment waren nog niet alle in juni geconstateerde

overtredingen in het bestand opgenomen. In nagenoeg alle gemeenten zijn

er dan ook in juni minder geconstateerde Mulder-feiten dan in de voorgaan-

de maanden. Een bijzonder geval hierbij is Amsterdam-Westerpark. Voor

deze deelgemeente heeft de achterstand die de dienst Centrale Afhandeling

Verkeersovertredingen (CAVO) 18 in het tweede kwartaal van 1995 bij de

verwerking van Mulder-beschikkingen heeft opgelopen, ertoe geleid dat

bij het CJIB slechts 1037 van de 1895 geconstateerde Mulder-feiten bekend

waren.

16 De gegevens betreffende de fiscale naheffingsaanslagen In Venray zijn via de IT-organisatie van

het korps landelijke politiediensten verkregen. Verder geldt dat - waar mogelijk - de gegevens

uit deze bestanden worden gebruikt bij het beantwoorden van andere vragen.

17 De Mulder-feiten worden door de Parcon-medewerkers in de meeste gemeenten bij de politie

aangeleverd. De politie neemt deze op in een bestand en stuurt ze vervolgens door naar het

CJIB, die deze overtredingen vervolgens in haar bestand moet opnemen. Gemiddeld, met een

vrij grote variantie, is er een tijdverschil van 21 dagen tussen constateren door Parcon en

registreren door het CJIB.

18 Dit is een bureau van de Dienst Verkeerspolitie van de regio Amsterdam-Amstelland, dat ondér

meer verantwoordelijk is voor de verwerking en de doorzending van de Mulder-beschikkingen.
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In de bijlage is in de tabellen 5 tot en met 11 voor iedere proefgemeente het

aantal geconstateerde geregistreerde parkeerovertredingen weergegeven.

De gegevens hebben betrekking op de eerste zes maanden van 1995. Ter

vegelijking zijn tevens soortgelijke gegevens over de eerste zes maanden

van 1994 opgenomen.

Op grond van het feit dat parkeercontrole voor de politie een lage prioriteit

heeft, is te verwachten dat Parcon beduidend meer Mulder-feiten zal consta-

teren dan de politie. Dit beeld wordt bevestigd in de tabellen 5 tot en met

11. In de gefiscaliseerde gemeenten is het aantal naheffingen beduidend
hoger dan het aantal geconstateerde feiten dat onder de werking van de Wet-

Mulder valt. Ook dit komt overeen met de verwachtingen, als er vanuit wordt

gegaan dat Mulder-controle het gefiscaliseerde parkeerbeleid dient.

In alle proefgemeenten constateerde de politie in de eerste zes maanden van

1994 meer Mulder-feiten dan in 1995. Door de komst van Parcon lijkt de

politie zich verder terug te trekken op het gebied parkeercontrole. Het meest

pregnant komt dit beeld naar voren in Venray: 24 Mulder-beschikkingen in

1995, tegen 300 in 1994.19

3.3.2 Opbrengsten van fiscale naheffingen en boetes

Doordat de gegevens van het CJIB noodzakelijkerwijze slechts één maand

na de dataverzameling zijn opgevraagd, is de opbrengst slechts globaal weer

te geven. De gemiddelde duur van plegen tot registreren is circa 21 dagen,

terwijl de gemiddelde duur van registreren tot uitboeking wegens betaling

ongeveer 70 dagen bedraagt. Dit betekent dat er gemiddeld meer dan 90

dagen verlopen tussen plegen en afboeking wegens betaling.

In tabel 12 (zie bijlage) is de inningsfase van alle,geregistreerde overtredin-

gen (zowel onder het regime van de Wet-Mulder als op grond van lokale fisca-

liseringsregelingen voor parkeren) voor alle gemeenten tezamen per maand

weergegeven. Hieruit blijkt dat van alle overtredingen die in januari en febru-

ari geconstateerd zijn, 80 procent betaald is. Vanaf april neemt het percenta-

ge dat betaald is sterk af, tot 15,8 procent over juni. Kockelkoren en Kommer

(1993) concluderen in hun samenvattende rapportage van het evaluatie-

onderzoek met betrekking tot de Wet-Mulder dat van de geregistreerde

19 Dit hoge aantal is te danken aan de inzet van politie-reservisten die - in afwachting van het

Parcon-experiment - voor de parkeercontrole zijn ingezet.
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Mulder-feiten na één jaar 86% is betaald; 6% van de overtreders betaalt na

aanmaning. Van de zaken die vervolgens door de deurwaarder in handen

worden genomen, wordt uiteindelijk 60% betaald. Deze percentages hebben

overigens betrekking op alle Mulder-beschikkingen, niet slechts op parkeer-

overtredingen.

Als deze cijfers worden gerelateerd aan de afhandeling van de Mulder-be-

schikkingen die in het eerste half jaar van 1994 in de experiment-gemeenten

zijn geconstateerd, blijkt dat de percentages voor deze gemeenten gemid-

deld slechts licht afwijken (82% van de overtreders betaalt na de eerste

beschikking, 9% betaalt na aanmaning en 2,4% na dwang). De verschillen

tussen de gemeenten zijn op dit vlak echter redelijk groot: de overtreders

van de Amsterdamse parkeerverboden zijn de `slechtste' betalers (91% van

de overtreders heeft na één jaar betaald), Woerden komt er in dit verband

het beste uit (98% betaalt binnen een jaar).

In tabel 13 zijn de geïnde bedragen per gemeente, controlerende instantie

en parkeerregime weergeven. Gezien het bovenstaande dient bedacht te

worden dat deze bedragen een duidelijke onderschatting geven van wat op

termijn over deze periode werkelijk aan inkomsten ontvangen zal worden.

Als er rekening wordt gehouden met de betalingsbereidheid zoals uit de cij-

fers van 1994 is af te leiden20, dan geldt - voor de in de eerste helft van 1995

geconstateerde overtredingen - dat medio 1996 minimaal21 f 84.386,- is

geïncasseerd op grond van de door de politie geconstateerde Mulder-feiten.

De opbrengsten uit overtredingen die door Parcon zijn geconstateerd, zullen

dan ten minste oplopen tot f 200.587,- (Mulder-regime) en f 451.597,- (op

grond van fiscaliseringsregelingen).

3.3.3 Eventuele effecten van Parcon op het integrale parkeerbeleid

Onder dit kopje gaan twee vragen schuil. De eerste is: betekent de komst van

Parcon dat zij beleidstaken van de gemeenten overneemt? De vraag die

daaruit afgeleid kan worden is of de komst van een controlerende instantie

inhoudt dat de aandacht bij de gemeenten verschuift van preventie (beweg-

wijzering, verkeerstechnische maatregelen) naar repressie (bekeuren).

20 Van de overtredingen die onder Wet-Mulder vallen wordt 93,4% binnen een jaarbetaald, bij

overtredingen van fiscale parkeerregimes geldt - bij benadering - een percentage van 94.

21 Vanwege een onderschatting voor Amsterdam voorde maanden april toten met juni en van-

wege een onderschatting bij de andere gemeenten voor juni 1995 (nog niet geregistreerd).
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Het antwoord op de eerste vraag is vrij eenvoudig, gezien het feit dat Parcon

zich als uitvoerder afficheert en zich ook zo opstelt. Dit wil echter niet zeg-

gen dat deze uitvoerende taken geen invloed op het beleid van de gemeente

kunnen hebben. Uit de voorhanden zijnde gegevens blijkt dat Parcon kan

worden gezien als een `adviserende uitvoerder'. 22 Deze rol kan al in een vroeg
stadium naar voren komen. Zo liet de gemeente Oudewater zich door Parcon

voorlichten op het gebied van een eventueel in te voeren fiscaliseringsrege-

ling. Ook in Amsterdam-Westerpark was Parcon in adviserende zin betrok-

ken bij de invoering van betaald parkeren. Soms beperkt de adviserende rol

zich tot de vraag waar eventueel extra controle gehouden dient te worden.

In Boxtel bijvoorbeeld wordt 70% van de controle-uren volgens een vast stra-

mien ingevuld. Waar en wanneer de variabele uren worden ingezet, wordt

door de gemeente - na overleg met Parcon - bepaald. De gemeente Venray

vormt hierop een uitzondering: hier.wordt het `dagelijks parkeerbeleid'

(waar en wanneer er wordt gecontroleerd) wat het fiscale regime betreft aan

Ruijters en Parcon overgelaten.

De verslagen van de interviews en de berichtgeving in de media geven nau-

welijks aanwijzingen voor een mogelijke verschuiving naar een meer repres-

sief beleid. Slechts in Edam-Volendam vragen twee respondenten van de

politie zich af of de gemeente het parkeerprobleem niet beter had kunnen

oplossen. Eén van hen zegt: `De gemeente huurt controleurs in om toeristen

te bekeuren, want de inwoners van Edam en Volendam hebben het nu wel

geleerd. Er kan anders en gemakkelijker gereguleerd worden.'23

3.3.4 De ontwikkeling in de werklast van de politie

Zoals uit de schets van de bij het experiment betrokken gemeenten reeds

naar voren kwam, deed de politie voor de komst van Parcon nauwelijks iets

aan parkeercontrole. De komst van Parcon betekent daardoor voor de politie

in bijna alle gemeenten een geringe toename in werklast. Deze toename

22 Bij Woerden en Oudewater vindt de controle plaats onder regie van de politie in Woerden.

Overigens is Woerden een bijzonder geval: de gemeente huurde Parcon (mede) in om beter

inzicht te verkrijgen in het functioneren van de eigen parkeercontroleurs.

23 Of er daadwerkelijk beter gereguleerd kan worden, kan niet worden aangeven. Dat met name

toeristen worden bekeurd, Is gezien de cijfers wel aannemelijk: 49% van de parkeerovertredin-

gen in Edam en Volendam wordt begaan door parkeerders buiten de regio; 8,6% wordt gepleegd

door buitenlanders (zie tabel 14 in de bijlage). Hiermee wijkt Edam-Volendam substantieel af

van de gemiddelden van de overige proefgemeenten.
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heeft twee oorzaken. De eerste oorzaak betreft de toename van het aantal

overlegsituaties. Zo is er in alle gemeenten een periodiek overleg tussen poli-

tie, gemeente en Parcon. Ook hebben enkele politiefunctionarissen een rol

bij de sturing van Parcon; dit is het geval bij Edam-Volendam en Venray.24

De tweede oorzaak van de lichte toename in de werklast is gelegen in de om-

standigheid dat de politie de administratieve verwerking van de bonnen in-

zake de Wet-Mulder voor haar rekening neemt. De door de politie opgegeven

schattingen omtrent de extra werkdruk variëren van 4 tot 12 uur per week.

Slechts de politie in Westerpark denkt dat de komst van Parcon niet of nau-

welijks veranderingen heeft aangebracht in de werkdruk. Volgens een res-

pondent is de tijdsduur die aan overleg gepaard gaat, niet toegenomen sinds

de komst van Parcon. De extra tijd die de (centrale) verwerking van de bon-

nen in beslag neemt, wordt gecompenseerd doordat de administratieve

medewerkers van de wijkteams minder bonnen te verwerken hebben.

Bij dit alles mag niet onvermeld blijven dat de politie soms wordt gecompen-

seerd voor de extra werklast. Zo betaalt de gemeente Woerden de politie voor

de extra werkzaamheden, hetgeen in een convenant is vastgelegd.25 De poli-

tie in Venray ontvangt van de gemeente een gedeeltelijke financiële compen-

satie: de uren die door de `mentor' aan Parcon (en impliciet aan Ruijters)

worden besteed, worden door de gemeente vergoed. Dit geldt niet voor de

administratieve verwerking van de Mulder-feiten en de tijd die met overleg

is gemoeid. De gemeenten Edam-Volendam en Terneuzen zijn vooralsnog

niet bereid de politie compensatie te bieden. De gemeente Boxtel heeft een

verzoek van de politie hieromtrent afgewezen, wat het politieteam in Boxtel

er niet van weerhoudt de kosten met betrekking tot Parcon nauwkeurig te

registreren.

3.3.5 Kosten van handhaving

De vraag die op de kosten van handhaving betrekking heeft, was oorspronke-

lijk als volgt geformuleerd: levert dit experiment de beoogde kostenverlaging

met betrekking tot de handhaving op? Ook bij de beantwoording van deze

24 In Venray heeft men - voor de controle op de Wet-Mulder - een 'mentor' vrijgemaakt.

25 De afspraken met betrekking tot compensatie van de door de politie 'geleverde' uren staan niet

op zichzelf. Reeds bij het bij de politie onderbrengen van de eigen parkeercontroleurs zijn

afspraken gemaakt over vergoedingen met betrekking tot door de politie geleverde arbeid en

huisvesting.
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vraag wreekt zich het feit dat de komst van Parcon in de gemeenten gepaard

is gegaan met minimaal een grote verandering in parkeerbeleid. Het feit dat

de politie (iets) meer tijd aan parkeerhandhaving kwijt is dan in de periode

voor het experiment, heeft daardoor nauwelijks enige betekenis.

Wel is er - op grond van interviews met gemeente-ambtenaren en bestude-

ring van de begrotingen en lokale evaluaties van het parkeerbeleid - meer

te zeggen over de kosten en baten die met (de verandering in) het parkeer-

beleid in de diverse gemeenten gemoeid zijn.

In Amsterdam-Westerpark bedraagt de begroting voor parkeerbeleid voor

1995 bijna 2,3 miljoen gulden. Men verwachtte de operatie budgettair neu-

traal te kunnen laten verlopen. Er bleek echter meer personeel nodig te zijn

dan voorzien. De verwachting is - hoewel de definitieve cijfers waarschijnlijk

pas later in het jaar volgen - dat de inkomsten uit naheffingen en meters te

laag zijn om ook de Mulder-controle daaruit te kunnen bekostigen.

De begroting van de gemeente Boxtel laat zien dat men - oorspronkelijk -

voor 1995 naar een surplus van f 100.000 streefde. Hierin zijn de gemeente-

lijke salariskosten meegenomen. In 1994 viel het tegen: de administratieve

kosten bleken driemaal zo hoog uit te vallen als was geraamd. Ook de op-

brengsten vielen tegen, vooral de opbrengsten uit de parkeerautomaten. Op

basis van deze gegevens is de begroting voor 1995 bijgesteld: men rekent op

een overschot van 37.500 gulden. Wordt echter ook rekening gehouden met

de personeelskosten van de gemeente, dan ontstaat er een negatief resultaat

van rond de 15.000 gulden.

Ook in de gemeente Edam-Volendam vallen de resultaten tegen. Zoals uit-

gebreider in paragraaf 3.4 uiteen gezet zal worden, is er in deze gemeente

het nodige verzet tegen betaald parkeren. Zo hebben de vernielingen (onder

meer van de slagbomen) enerzijds voor hogere kosten en anderzijds voor

lagere opbrengsten gezorgd. Ook als er van vernielingen geen sprake is - en

de parkeerterreinen volledig bezet zijn - vallen de opbrengsten tegen. Dit is

waarschijnlijk het gevolg van het feit dat in Edam en Volendam het eerste

uur parkeren vrij is.

De gemeente Terneuzen heeft een begroting van ongeveer 600.000 gulden

voor parkeerbeleid. Men is er vanuit gegaan dat het parkeerbeleid een batig

saldo van rond f 60.000 zou opleveren. Doordat zowel het opleveren van de

parkeergarage als het instellen van een fiscaliseringsregeling later plaats-

vonden dan was verwacht, zullen zowel de inkomsten als de uitgaven lager

uitvallen dan was begroot. Er zijn in de maanden mei en juni aanmerkelijk

meer fiscale naheffingen opgelegd dan werd voorzien. Dit alles maakt dat
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de gemeente in ieder geval geen financiële tekorten verwacht.

De gemeente Venray verwacht - op een begroting van bijna zes ton - met

betrekking tot de handhaving van het fiscale regime een batig saldo van

ongeveer f 150.000,-. Voor Parcon, dat in aanvulling op Ruijters de Mulder-

controle uitvoert, heeft men 40.000 gulden aan kosten geraamd.26 Per saldo

blijft dit een positief resultaat. Het lijkt er volgens de gemeente op dat het

positieve resultaat nog wel eens hoger kan uitvallen: door de Mulder-con-

trole is de gemiddelde bezettingsgraad van de parkeerplaatsen onder fiscaal

regime van 36 tot 40% gestegen.27

In Woerden heeft men - zoals reeds eerder uiteen werd gezet - Parcon als

aanvulling op de eigen bij de politie gedetacheerde controleurs ingehuurd.

Mede gezien het feit dat Woerden (althans in de onderzoeksperiode) slechts

overtredingen kent die onder de werking van de Wet-Mulder vallen, kost

de controle in Woerden een vaste som geld, echter niet groter dan werd be-

raamd. Daar de extra controle voor een verhoging van de opbrengsten uit de

parkeerautomaten zorgde, is de komst van de Parcon-controleur(s) enigszins

terugverdiend. In Oudewater in de situatie het eenvoudigst: Parcon kost een

vast bedrag per jaar. Voor dit bedrag zet de politie van Woerden controleurs

van Parcon in. Wat betreft de inkomsten is het ook simpel: de gemeente kent

(althans tot de zomer van 1995) geen betaald parkeren.

3.3.6 Flexibiliteit van de dienstverlening

Eén van de voordelen die het inhuren van Parcon boven een eigen parkeer-

dienst kan hebben, is dat Parcon uit een groter bestand van controleurs

kan putten. Vooral voor kleinere en middelgrote gemeenten kan dit een voor-

deel bieden. Een gemeente die bijvoorbeeld twee eigen controleurs heeft,

kan al snel voor moeilijkheden worden geplaatst als één van hen ziek is.

Ook grote evenementen en andere pieken in parkeerdruk zouden voor pro-

blemen kunnen zorgen. Dit mogelijke voordeel wordt beaamd door een
gemeente-ambtenaar uit Woerden. Hoewel Parcon-medewerkers volgens

hem in eerste instantie duurder zijn dan eigen controleurs, kan dat in twee-

de instantie (denk aan: ziekte, daluren en opleiding) meevallen.

26 Naar verwachting zal het inzetten vanParcon f 50.000 bedragen. Door de inzet van Parcon zijn

de extra-inkomsten op 10.000 gulden begroot, vanwege een hogere te verwachten bezettings-

graad (36%) van de parkeerplaatsen onder het fiscale regime.

27 Hoewel dit niet per se betekent dat er ook beter wordt betaald.
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In de interviews met politiemedewerkers en ambtenaren van de gemeente

is dan ook expliciet naar de flexibiliteit van Parcon gevraagd. Om de (moge-

lijke) flexibiliteit te kunnen demonstreren,. dient er echter wel een beroep

op Parcon te worden gedaan. Uit de interviews blijkt dit vrij subjectief te

zijn: waar een functionaris van de politie vindt dat er eigenlijk geen derge-

lijke 'test' is geweest, is de geraadpleegde gemeente-ambtenaar dit wel van
mening en vice versa. Dit laat onverlet dat de meerderheid van de geïnter-

viewde personen van mening is dat Parcon voldoende flexibel is. Een respon-

dent in Amsterdam gaf aan dat Parcon probleemloos meer dan het aantal
contractueel vastgelegde uren controleert, als dit wordt verlangd. Ook in

Boxtel vindt men Parcon vrij flexibel, hoewel het daar voorgekomen is dat

Parcon enkele (een paar weken van te voren aangevraagde) dubbele diensten

niet kon honoreren.

3.3.7 Dienstverlening in de praktijk

Over de controle zoals deze door de medewerkers van Parcon wordt verricht,

zijn de gemeenten goed te spreken. In de gemeenten echter waar Parcon

een breder takenpakket levert - het betreft hier Boxtel en Westerpark - blijkt

de informatievoorziening nog niet geheel naar wens te verlopen. Beide ge-

meenten zijn aangesloten op een elektronisch databestand bij Parcon. In dit

bestand worden alle gegevens met betrekking tot onder meer de parkeer-

bewijzen en naheffingsaanslagen opgeslagen. Op deze wijze kunnen de ge-

meenten het parkeerbeleid evalueren en - waar nodig - bijstellen. De terug-

koppeling van informatie verloopt echter nog niet geheel vlekkeloos. Zo kan

men niet te weten komen in welke fase de inning van een naheffingsaanslag

verkeert (zie ook 'Incasso door het CJIB') en heeft men - althans in Boxtel -

niet de beschikking over de informatie die door de parkeerautomaten wordt

gegenereerd. Hierover zijn tussen beide gemeenten en Parcon gesprekken

gaande.

Een andere complicatie - die Parcon beslist niet is aan te rekenen - heeft be-

trekking op de bevoegdheden die de medewerkers hebben gekregen. Parcon

mocht in eerste instantie niet optreden tegen bijvoorbeeld het parkeren op

de stoep (parkeren op andere plaatsen dan de rijweg, art. 10 lid 1 RW) en het

parkeren op een taxistandplaats (art. 62 jo. bord E5 RW). Inmiddels (in april

1995) zijn de hiaten van deze artikelen gerepareerd.28 Parcon mag echter

nog niet optreden tegen gevaarlijk en/of hinderlijk parkeren (art. 5 WVW)

en heeft in Amsterdam - de enige experiment-gemeente met een wegsleep-
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regeling - ook nog niet de bevoegdheid fout geparkeerde auto's te laten weg-

slepen (art. 170 WVW); geen van beide bevoegdheden vallen onder de Wet-

Mulder en zijn dan ook niet `politietransigabel'. Overtredingen van art. 5

WVW doen zich volgens de medewerkers van Parcon vrij regelmatig voor29,

maar slechts de lokale politie kan hier tegen optreden. Het komt volgens

hun zeggen ook vrij vaak voor dat zij een overtreding onder het regime van

de Wet-Mulder constateren, waarbij tevens geldt dat de auto dermate gevaar-

lijk of hinderlijk staat geparkeerd dat wegslepen noodzakelijk is.30 In dat

geval schrijft men een Mulder-beschikking uit en meldt de geconstateerde

gedraging aan bij de politie. Mocht de politie van mening zijn dat de auto

wegsleepwaardig is, dan wordt de door Parcon uitgeschreven beschikking

ingetrokken en handelt de politie de zaak verder af. Of de politie in deze

gevallen optreedt, hangt van de prioriteiten af - de facto betekent dit volgens

de Parcon- controleurs dat er nauwelijks wordt opgetreden.

Het wordt door Parcon als lastig ervaren dat de verlening van de voor de

controle op de Wet-Mulder benodigde bijzondere opsporingsbevoegdheid

redelijk lang duurt. Tussen aanvraag (procureur-generaal Leeuwarden) en

beëdiging (bij de lokale politie) zit een periode van 6 tot 8 weken.

3.3.8 Incasso door het CJIB

Het Centraal justitieel Incasso Bureau verzorgt de incasso voor overtredin-

gen van de Wet-Mulder. Daarnaast kan zij - als contractpartner van Parcon -

ook de incasso van de fiscale naheffingsaanslagen verzorgen. Dit is geen 'ge-

dwongen winkelnering': de gemeenten zijn vrij om de incasso zelf te verrich-
ten om het aan een andere instantie uit te besteden. In Venray - waar

28 Deze 'reparatie' is duidelijk terug te vinden inde cijfers uit het CJIB-bestanden..Inde maand

april heeft 19,3% van de Mulder-overtredingen betrekking op parkeren op het trottoir of andere

plekken dan de rijweg (feitcode 315B). Het aandeel van dit feit neemt overigens af in de tijd: in

mei is het 9%, In juni 5,9%. Overtredingen wegens parkeren op een taxistandplaats zijn niet in

het bestand teruggevonden.

29 Parkeren in niet-hoekige bochten levert een overtreding van artikel 5 op. Zo ook het parkeren

bij een vuilaanbiedingsplaats (typisch voor Amsterdam), waardoor feitelijk alleen de vuilnis-

wagen wordt gehinderd.

30 Het wegslepen van auto's dient krachtens art. 170 lid 1 WVW te gebeuren door een bezoldigd

politie-ambtenaar. Art. 173 lid 2 WVW geeft de burgemeester de bevoegdheid onbezoldigde

opsporingsambtenaren wegsleepbevoegdheld te geven. Voor Westerpark krijgen de

Parcon-controleurs naar alle waarschijnlijkheid op 1 januari 1996 de bevoegdheid om auto's

weg te (laten) slepen.
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Ruijters al geruime tijd op het fiscale gebied actief is -wordt de incasso niet

door het CIIB verzorgd. In de overige twee experiment-gemeenten die een

fiscaliseringsregeling kennen (Boxtel en Amsterdam-Westerpark) is dit wel

het geval.

In Boxtel verliep de incasso bij aanvang niet naar wens: afgesproken was dat

de incasso tweemaal'per week zou plaatsvinden. Echter, de incasso werd

voor het eerste half jaar in één keer uitgevoerd. Inmiddels verloopt de incas-
so goed.

Ook in Amsterdam was er sprake van dergelijke, naar het zich laat aanzien,

aanloopproblemen. Daar duurde het een paar maanden alvorens de nahef-

fingen werden verzonden. Overeengekomen was dat de naheffingen binnen

twee weken werden verzonden, in juni duurde dit echter nog 3 à 4 weken.

Het verliep medio 1995 dus nog niet geheel naar tevredenheid.

Het probleem dat ontstaat wanneer naheffingen laat worden verzonden, is

dat de kans groter wordt dat de auto van eigenaar is gewisseld. Aangezien de

overtredingen op kenteken worden geregistreerd, zorgt dit voor veel 'romps-

lomp': het aantal bezwaarschriften (van de nieuwe bezitters) neemt toe31 en

er zal de nodige moeite gedaan moeten worden om de voormalige eigenaar

op te sporen.

In de zomer van 1995 was Parcon bezig om - in samenspraak met Boxtel en

Westerpark - de automatisering te verbeteren; dit zou zowel de incasso als

de managementinformatie ten dienste te komen.

3.4 De relatie tussen Parcon en burgers

De vragen omtrent de relatie tussen Parcon en burgers kunnen in twee com-

ponenten worden verdeeld. Enerzijds is er de meer `principiële' kant: wat

vinden burgers van de handhaving van het parkeerbeleid door een particu-

liere instantie, vinden zij dit wenselijk of hebben zij daar problemen mee?

Aan de andere kant is er de praktijk: hebben burgers in concrete gevallen

moeite met de bejegening door de particuliere controleurs?

31 Behalve dat het aantal toeneemt, betekent het tevens dat de bezwaren in een korte periode

binnen komen.
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3.4.1 Burgers en (particuliere) handhaving

31

Zoals in hoofdstuk 1 reeds werd aangegeven, is er met betrekking tot hand-

having van parkeerbeleid door particulieren een vooronderzoek door de

EUR verricht.32 Eind 1994 heeft een onderzoeker van de EUR in Amsterdam-

Westerpark een proefenquête afgenomen. Bij zijn werkzaamheden bleek

dat de grote meerderheid van de parkeerders niet in contact met de contro-

leurs komen. De enkele potentiële respondenten die de aanwezigheid van

controleurs hebben geconstateerd (al dan niet met daadwerkelijk contact),

bleken niet opgemerkt te hebben dat het hier een particuliere instantie

betrof.

Uit het in dit onderzoek verzamelde materiaal (interviews, berichtgeving in

de media en verslagen van raads- en commissievergaderingen) komt een

soortgelijk beeld naar voren: burgers maken geen 'moreel onderscheid'

tussen particuliere en 'collectieve' handhaving. Het lijkt er soms zelfs op dat

burgers in de praktijk geen onderscheid kunnen maken. Een controleur van

Parcon zegt daaromtrent: 'Veel mensen, vooral de burgers in kleine gemeen-

ten en toeristen, zien je als agent. Dit is ergens prettig, maar soms ook weer

niet; men verwacht dan ook dat je dezelfde taken en bevoegdheden als een

agent hebt. We sturen die mensen dan door naar de politie.'

Burgers - vooral de ondernemers - hebben soms wel een probleem met de

invoering (of de uitbreiding) van en de controle op betaald parkeren, waarbij

de controleur (in casu de medewerker van Parcon) 'de kop van Jut' lijkt te

zijn. In Boxtel verwijten de ondernemers de Parcon-controleurs dat zij te

strikt schrijven; er wordt hen nauwelijks enige respijt gegund. De verant-

woordelijke gemeente-ambtenaar vindt deze kritiek niet terecht: `Wij zijn

al vrij soepel. Het betaald parkeren en de controle daarop zijn duidelijk aan-

gekondigd. Daarnaast laten wij de controleurs niet meteen optreden, dat

gebeurt pas als mensen tien minuten fout staan geparkeerd. Ik moet wel

toegeven dat wij als gemeente van oudsher een slechte relatie met de onder-

nemersvereniging hebben.'

Het meeste verzet komt uit Edam en Volendam. In de lokale media troffen

wij teksten aan als: Alle slagbomen direkt vernield' en'Edam ziet blauw (...),

overal ziet men stickertjes die uiting geven aan ongenoegen over de ontsie-

32 Hiervan is overigens geen schriftelijk verslag vangemaakt. Deze informatie is vanonderzoeker

B. van Giels afkomstig.
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ring van Edam's historische centrum met helblauwe strepen'. Het ongenoe-

gen in de gemeente leidde zelfs tot de oprichting van een nieuwe lokale

politieke partij: GPV, Gratis Parkeren Volendam. Volgens een gemeente-

ambtenaar wordt het verzet aangevoerd door 'een stuk of vijf die hards,

verreweg de meeste bewoners stonden en staan naar zijn zeggen positief

ten opzichte van het betaald parkeren. Een vertegenwoordiger van de politie

is van mening dat als de politie zou controleren, zij dezelfde mate van verzet
had ontmoet.

Uit Amsterdam komt een positief geluid over het optreden van Parcon.

Volgens een medewerker van de gemeente bestaat de indruk dat de burgers

Parcon prefereren boven de Dienst Parkeerbeheer. Volgens de respondent

komt dat deels door 'de 'verschijningsvorm' van beide organisaties: waar de

Dienst Parkeerbeheer in busjes rondrijdt en wielklemmen aanlegt, gaan de

controleurs van Parcon te voet of per fiets en gebruiken zij geen wielklem-

men. Ook bestaat de indruk dat de Parcon-controleurs beter aanspreekbaar

zijn: 'Het enige dat soms wrevel wekt, is dat de controleurs van Parcon wel

in gesprek gaan, maar dat zij niet om te praten zijn als ze vinden dat de bon
terecht is.'33

Van de bevoegdheid tot het naar naam vragen (legitimatie), maken de

Parcon- controleurs slechts bij uitzondering gebruik - het overgrote deel

van de geconstateerde overtredingen wordt op kenteken geregistreerd.

Deze uitzonderingen doen zich voor als een fout-parkeerder zich beledigend

of agressief gedraagt - op deze wijze ontstaat er een compleet rapport.

3.4.2 Klachtenregeling

Als een burger het niet eens is met de constatering van een opgelegde par-

keerovertreding, dan kan hij een bezwaarschrift indienen, afhankelijk van

het parkeerregime bij de gemeente (fiscaliseringsregeling) of bij het open-

baar ministerie (Wet-Mulder).

Is de burger het niet eens met de wijze waarop hij wordt bejegend, dan kan

hij een klacht bij de gemeente indienen. In de gemeenten van het experi-

33 Dit beeld wordt tevens bevestigd in een uitzending (voorjaar 1995) van'Twee vandaag', een

dagelijks actualiteitenprogramma op TV 2. De gemeentelijke Ombudsman geeft in deze

uitzending aan dat de Indruk bestaat dat de Dienst Parkeerbeheer primair bezig is met het

halen van een hoge produktie, in plaats van het voorkomen van storend parkeergedrag.
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ment wordt - zonder uitzondering - gebruik gemaakt van het standaard-

reglement zoals dat door de directie Politie is opgesteld.34

De ingediende klachten met betrekking tot Parcon zouden informatie kun-

nen opleveren over het functioneren van Parcon en daardoor mede over de

wijze waarop de controleurs voor de controle zijn toegerust. Navraag bij de

gemeenten leerde dat er - althans in het eerste half jaar van 1995 - geen

klachten zijn binnen gekomen. Dit bevestigt het beeld dat eerder in deze

paragraaf naar voren kwam: burgers hebben, in principiële noch praktische

zin, moeite met de komst van een particuliere controleur. Het feit dat er geen

klachten zijn, verdient wel enige nuancering: bij parkeerovertredingen komt

de burger niet of nauwelijks in contact met de controleur. Het weinige con-

tact tussen controleur en overtreder maakt de kans op bejegeningsklachten

een stuk kleiner.
Hoewel verreweg de meeste Mulder-feiten op kenteken worden geconsta-

teerd, is het denkbaar dat ook de ingediende bezwaarschriften bejegenings-

aspecten bevatten. Aangezien er echter geen schriftelijke klachten zijn en

ook andere bronnen geen aanwijzingen bevatten om ervan uit te gaan dat

burgers problemen hebben met particuliere handhaving, is besloten geen

inventarisatie van de bezwaarschriften te maken.35

3.5 Overige aspecten van uitbesteding van politiewerkzaamheden

Onder deze `overige' aspecten vallen twee vragen. De eerste vraag is die naar

de sturing en controle van Parcon. Hoe verliep dit? Is er in de praktijk een

goed en voldoende contact tussen Parcon enerzijds en politie en gemeente

anderzijds? De tweede vraag betreft de opvattingen en ervaringen met be-

trekking tot Parcon van de politie, de `oorspronkelijke' controleur.

34 De klachtenregeling Is gebaseerd op het model van het klachtenreglement van de politie. In het

reglement wordt aangegeven van welke aard de klachten dienen te zijn, waar deze Ingediend

kunnen worden, binnen welke termijn gereageerd dient te worden, enzovoort.

35 Schoenmakers (1993) meldt dat door 9% van de overtreders een bezwaarschrift is ingediend

tegen de door hen ontvangen Mulder-beschikking. Dit cijfer heeft echter betrekking op alle

overtredingen die onder het regime van de Wet-Mulder vallen. Hij geeft overigens geen infor-

matie over eventueel door hem in de bezwaren aangetroffen bejegeningsklachten. Ditzelfde

geldt voor Van Russen Groen (1992), die een 20%-steekproef trok uit 1650 beroepschriften in

het arrondissement Utrecht met betrekking tot Mulder-gedragingen. Wel geeft hij aan dat 92%

van deze overtredingen (ook snelheidsovertredingen) op kenteken wordt geconstateerd.
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3.5.1 Sturing en controle

34

In elke gemeente bestaat een periodiek overleg tussen gemeente, politie en

Parcon. Deze stuurgroep komt eenmaal per maand of twee maanden bijeen.

Wat betreft de meer praktische en alledaagse aansturing en controle zijn er

verschillen tussen de gemeenten.

Vlak voor de daadwerkelijke toepassing van de Mulder-bevoegdheid vond in

Amsterdam-Westerpark operationeel overleg plaats tussen stadsdeel, politie

en Parcon. Er werden afspraken gemaakt over onder meer prioriteiten, taak-

afstemming en begeleiding. De Parcon-medewerkers werden geïntroduceerd

bij de betrokken wijkteams van de politie, tevens werden zij geïnstrueerd

over de administratie en de verwerking van geconstateerde Mulder-feiten.

De parkeercontroleurs hebben eenmaal per maand werkoverleg met de
politiewijkteams. Tijdens dit overleg worden afspraken gemaakt en wordt

informatie uitgewisseld en teruggekoppeld. Daarnaast ontvangen de wijk-

teams wekelijks een werkrapportage van de Parcon-controleurs en zijn er

directe lijnen tussen controleurs en agenten van de wijkteams, waardoor

dagelijkse zaken snel kunnen worden besproken.

In Boxtel heeft de politie geen bemoeienis met het fiscale regime, Parcon

wordt op dit terrein aangestuurd door de gemeente. In het begin - toen er

nog verzet van politiezijde was tegen de bijzondere opsporingsbevoegdheid

die Parcon krachtens het experiment had verkregen - vond op ad hoc basis

overleg plaats tussen gemeente en politie omtrent de Mulder-feiten. Nu het

verzet is gestaakt, begeleidt de taakaccenthouder bij de politie de Parcon-

medewerkers op het Mulder-gebied.

In Edam-Volendam heeft de gemeente zich vooral in het voorbereidende sta-

dium met Parcon beziggehouden. De begeleiding van de controleurs wordt

door de politie verzorgd: eenmaal per week worden roosters en andere ope-

rationele zaken doorgesproken.

In Terneuzen stelt de gemeente steeds voor vier weken een rooster op voor

de eigen controleur en de Parcon-medewerkers. Bijna dagelijks is er infor-

meel contact tussen de gemeente en Parcon-medewerkers op het verkeers-
bureau. Aansturing van de Mulder-opsporing gebeurt door de politie. De

eerste tijd is een politiefunctionaris mee op pad geweest. De geconstateerde

overtredingen onder het regime van de Wet-Mulder worden doorgegeven aan

de politie (oorspronkelijk op papier, nu via de handterminal) die voor

verdere afhandeling zorgt.
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Wat betreft het fiscale regime functioneert Parcon/Ruijters in Venray vrij

autonoom. De gemeente stuurt slechts op afstand, onder meer via het perio-

dieke overleg. Met betrekking tot het Mulder-regime geldt dat de controleurs

worden aangestuurd door de mentor van de politie. Voor en na de controle

komen de controleurs langs. Daarnaast hebben de controleurs een porto-

foon, waardoor zij een rechtstreeks contact met de meldkamer van de politie

hebben. In het beginstadium van de Mulder-controle ging ook hier de politie

mee op pad.

In Woerden en Oudewater is de gemeente niet of nauwelijks bij de praktische

gang van zaken betrokken. De politie stuurt de controleurs (zowel van de

gemeente als van Parcon) aan.

3.5.2 Oordeel van de politie

Behalve naar onder meer werklast en eventuele betrokkenheid bij de sturing

van Parcon-controleurs, zijn de geïnterviewde politiemedewerkers ook ge-

vraagd naar hun oordeel over de uitbesteding van deze van origine politie-

taak. Hoewel de principiële discussie omtrent het uitbesteden van politie-

taken geen deel uitmaakt van de vraagstelling van het onderzoek, is in de

vragen aan de respondenten een onderscheid gemaakt tussen principes en

praktijk. Dit heeft als voordeel dat op deze manier waarschijnlijk een 'zuiver-

der' beeld van hun meningen over de praktische elementen van uitbesteding

wordt verkregen.

Uit uitlatingen van de verantwoordelijke korpschefs van Venray en Boxtel,

kon al worden opgemaakt dat zij - op normatieve gronden - zeer tegen de

komst van Parcon gekant zijn.

Van de geraadpleegde politiefuncionarissen die directe bemoeienis met

Parcon hebben, heeft één respondent in het geheel geen problemen met de

uitbesteding. Volgens hem zijn er voor de politie genoeg andere taken. Daar-

naast wijst hij erop dat Parcon geen monopolie krijgt: de politie mag en zal

blijven optreden. Drie respondenten vinden het 'geen goede zaak': opsporing

behoort de politie toe. De andere twee respondenten vinden 'diep in hun

hart' dat eigenlijk de politie het primaat behoort te hebben bij opsporing. Zij

hebben niet veel problemen met de uitbesteding, maar vrezen het'hellende

vlak': waar zal het eindigen, hoeveel politietaken zullen uiteindelijk worden

uitbesteed?
Men is van mening dat Parcon het in de praktijk goed doet: de contacten met

de controleurs verlopen naar tevredenheid en de controleurs blijken over het
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algemeen goed op hun taak voorbereid. Door een respondent werd wel

gewezen op het onduidelijke beeld dat voor de burger zou kunnen ontstaan

(en in zijn gemeente naar zijn gevoel reeds ontstaan is): wegens de door de

gemeente opgedragen selectieve controle ontstaat de situatie dat Parcon in

een bepaald gebied het foutparkeren bestrijdt, terwijl in een ander deel van

de gemeente Parcon niet actief is en de politie slechts optreedt tegen ge-

vaarlijk en hinderlijk parkeren.

3.6 Conclusie

De vragen met betrekking tot de uitbesteding van taken op het gebied van

parkeerhandhaving - in casu Parcon - zijn in drie clusters gegroepeerd. Wat

betreft de effectiviteit en efficiëntie van deze uitbesteding, valt ten eerste op

te merken dat Parcon in een leemte voorziet. Door de controleurs die Parcon

levert, geeft deze onderneming de gemeenten de mogelijkheid een parkeer-

beleid in te voeren, dan wel het bestaande parkeerbeleid bij te stellen. Het

gevolg hiervan is uiteraard dat er in de gemeenten meer overtredingen

worden geregistreerd. Uit analyse van het bestand van de geregistreerde

overtredingen komt duidelijk naar voren dat Parcon in de eerste zes maan-

den meer overtredingen heeft geconstateerd dan de politie in de eerste zes

maanden van 1994.

Hoewel goed parkeerbeleid om voldoende controle vraagt, hoeft dit geens-'

,zins te betekenen dat Parcon effectiever is. Eventueel effectief optreden is

slechts af te meten aan de doelstellingen van het parkeerbeleid. Over het al-

gemeen kan in verband hiermee worden gezegd dat gemeenten streven naar

een korte maximale parkeerduur (en feitelijke bezetting) in het centrum van

de stad en naar een wat langere parkeerduur in de omliggende gebieden. Of

dit door de toegenomen controle ook daadwerkelijk wordt bewerkstelligd, is

in dit verband niet aan te geven en behoort ook niet tot de vraagstelling van

het onderzoek.

Zoals in bovenstaande alinea al impliciet werd aangeven, besteedde de poli-

tie niet of nauwelijks aandacht aan controle op parkeerbeleid. Dit houdt in

dat er weinig valt te zeggen over een mogelijke verbetering van de efficiëntie

als gevolg van de komst van Parcon. Zo komt uit diverse interviews naar vo-

ren dat de introductie van Parcon - wat betreft het Mulder-regime - gepaard

is gegaan met een lichte verhoging in werkdruk van de politie. In termen van

efficiency is de betekenis hiervan echter niet geheel duidelijk.
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Het optreden van Parcon zou volgens de Parcon-medewerkers aan effecti-

viteit winnen als zij - in Amsterdam-Westerpark - de bevoegdheid zouden

krijgen om tegen hinderlijk en/of gevaarlijk geparkeerde auto's op te treden.

Een bevoegdheid die de medewerkers in eerste instantie misten, maar die

zij in april 1995 alsnog hebben verkregen, is het bekeuren van auto's die op

andere plekken dan de rijweg zijn geparkeerd. Uit de geregistreerde overtre-

dingen blijkt dat veel van de door Parcon geconstateerde overtredingen op

dit feit betrekking hebben.

Hoewel het in het kader van het experiment slechts van secundair belang is

- het experiment heeft immers betrekking op het verlenen van een bijzon-

dere opsporingsbevoegdheid aan een particuliere organisatie - blijkt dat

Parcon problemen heeft gekend op het gebied van de automatisering. Dit

uit zich in het feit dat de incasso van de fiscale feiten zeker in het begin van

de proefperiode niet naar wens verliep, alsmede in het feit dat Parcon geen

adequaat antwoord kon bieden op de door Westerpark en Boxtel verlangde

- en contractueel vastgelegde - managementinformatie. Naar het zich laat

aanzien, betreft het hier aanloopproblemen.

Over de relatie tussen Parcon en burgers kan kortweg worden opgemerkt dat

burgers geen problemen hebben met de handhaving door Parcon. Het verzet

in enkele gemeenten betreft de introductie van betaald parkeren, niet de

komst van een particuliere handhaver.

Bij overige aspecten van uitbesteding van politiewerkzaamheden kwam naar

voren dat de `informele' sturing en controle van Parcon niet volgens een vast

stramien plaatsvindt, maar dat de situatie per gemeente verschilt. Het blijkt

tevens dat de bij Parcon betrokken politiefunctionarissen - net als de con-

tactpersonen van de gemeenten - een positieve indruk hebben van de mede-

werkers van Parcon en de controle die zij verrichten.

Voor alle duidelijkheid dient hier te worden opgemerkt dat de bovenstaande

conclusies geen betrekking hebben op de effectiviteit van het parkeerbeleid,

maar op de particuliere handhaving van parkeerbeleid en het functioneren

van Parcon.
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Parkeercontrole in de politieregio

Gooi- en Vechtstreek

In dit summiere hoofdstuk wordt aandacht besteed aan de wijze waarop in

de politieregio Gooi- en Vechtstreek het parkeerbeleid door politiesurveillan-

ten wordt gehandhaafd. Dit gebeurt door middel van een procesbeschrij-

ving. Dit - in omvang geringe - uitstapje naar een 'collectief' model van par-

keercontrole geschiedt op speciaal verzoek van de begeleidingscommissie

van het onderzoek (zie hoofdstuk D. Aan de hand van het verzamelde mate-

riaal36 wordt gepoogd de volgende vragen te beantwoorden.

- Wat was de aanleiding om dit model te ontwikkelen?

- Op welke wijze is aan dit politie-interne model vorm gegeven?

- Hoe wordt het model in concrete gevallen toegepast?

4.1 Aanleiding

Naar aanleiding van een discussie over de kerntaken van het regiokorps

heeft het stafbureau van de regiopolitie Gooi- en Vechtstreek een notitie op-

gesteld met betrekking tot politiesurveillanten (Franssen, 1992). Ten behoeve

van die notitie heeft men geïnventariseerd welke bijzondere opsporingsdien-

sten en -functionarissen in Gooi- en Vechtstreek werkzaam zijn. Gaandeweg

de inventarisatie bleek onder meer dat de gemeente Hilversum voor de par-

keercontrole gebruik maakte van politie-assistenten, de gemeente Huizen

milieuwachters in dienst had en dat het Loosdrechts Plassenschap de be-

schikking had over een bijzondere opsporingsambtenaar die zowel op het

water surveilleerde als parkeercontroles uitvoerde.

Men kwam tot de conclusie dat opsporing, ook de opsporing van overtredin-

gen, tot de kerntaken van het regiokorps gerekend diende te worden. Daar-

naast besloot men - om redenen van efficiëntie37 - op grote schaal de figuur

36 Gesproken werd met de chef van het stafbureau korpsleiding van de regio, alsmede met

vertegenwoordigers van de gemeenten Hilversum en Huizen. Tevens werd de beschikking

verkregen over kopieën van de afgesloten overeenkomsten. Daarnaast is de berichtgeving In

de lokale (geschreven) media geanalyseerd.

37 Politiesurveillanten worden aangesteld in de salarisschalen 4 en 5, dit is 1 tot 2 schalen lager

dan de 'reguliere' politie-ambtenaar.
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van de politiesurveillant in het korps te introduceren. Voor het personeels-

beleid in het regiokorps Gooi- en Vechtstreek geldt dat nieuw te werven

medewerkers die met de basispolitiezorg zullen worden belast, uitsluitend

zullen worden aangesteld als politiesurveillant.

4.2 Het model

40

De politiesurveillant is `een volwaardig medewerker van het regiokorps en

draagt hetzelfde uniform als zijn collega. Hij beschikt over algemene op-

sporingsbevoegdheid, welke evenwel is beperkt door de taken die hem zijn

opgedragen. Bij de wijze van inzet dient uitgangspunt te zijn dat zoveel als

mogelijk wordt voorkomen dat de politiesurveillant in risicovolle situaties

komt. Hij wordt uitgerust met handboeien en wapenstok' (Franssen, 1992).

De politiesurveillant kan taken verrichten op de gebieden van preventie,

hulpverlening, toezicht en opsporing. De opleidingsduur van de politie-

surveillant varieert van 6 tot 18 maanden, dit is afhankelijk van de taak-

velden waarvoor hij of zij wordt opgeleid. In het regiokorps Gooi- en Vecht-

streek is het de bedoeling dat de surveillant op een vrij brede taakstelling

wordt voorbereid. Het aantal en de soort taken dat door surveillanten wordt

uitgevoerd, kan per regio verschillen. Zo zijn de surveillanten in Haaglanden

belast met locatiegebonden toezicht, zoals de bewaking van de ambassades

en de parlementsgebouwen; in de regio Limburg-Zuid heeft men (voorals-

nog) de prioriteit gegeven aan arrestantenverzorging (Spaans, 1995).

Het `bijzondere' van de wijze waarop de politie Gooi- en Vechtstreek het

begrip politiesurveillant heeft ingevuld, schuilt niet alleen in het feit dat de

surveillant de nieuwe instroomfunctie is geworden, maar ligt vooral in het

streven van het korps om andere functionarissen met bijzondere opsporings-

bevoegdheid als surveillant op te nemen. Op deze wijze kan een regionale

pool van surveillanten ontstaan. Door middel van convenanten tussen ge-

meenten en politie, kunnen dan surveillanten worden ingezet op de gebie-

den waar de gemeenten prioriteit aan geven. Van de 11 gemeenten die in de

regio gelegen zijn, hadden er 6 bijzondere opsporingsfunctionarissen in

dienst. Met 5 van deze gemeenten is reeds een convenant afgesloten, men

verwacht het contract met Bussum in het najaar af te ronden.38

38 Ook met het Loosdrechts Plassenschap is een overeenkomst getekend.
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De voormalige bijzondere opsporingsfunctionarissen (gemeente-ambtena-

ren) krijgen een brede opleiding tot politiesurveillant. Mochten zij niet ge-
schikt zijn voor het bredere pakket van taken, dan wordt een uitzondering

gemaakt. In die gevallen krijgt men slechts een beperkte taak en een even-

eens beperkte bevoegdheid.

In de diverse convenanten is overeengekomen dat de gemeenten financieel

verantwoordelijk blijven voor de personen die eerst bij de gemeenten waren

aangesteld. Voor eventuele extra controle of toezicht geldt dit niet, aangezien

daarvoor surveillanten worden aangesteld waar slechts de politiebemoeie-

nis mee heeft (en verantwoordelijk voor is). Bij extra controle wordt een

bepaalde contracttermijn afgesproken, die per convenant varieert.

Met betrekking tot de handhaving van parkeerbeleid geldt dat de politie

slechts de controle en enige daarbij behorende administratieve werkzaam-

heden uitvoert. De controleurs worden aangestuurd door de betrokken chef

basiseenheid.
In de regio Gooi- en Vechtstreek zijn drie gemeenten die van de politie par-

keercontrole `afnemed. Twee van deze gemeenten worden hieronder bespro-

ken.39

4.3 Huizen en Hilversum

De voormalige milieuwachters van de gemeente Huizen zijn op 1 augustus

1994 als politiesurveillant overgegaan naar de regiopolitie. Zij zorgen daar

onder meer voor toezicht in het winkelcentrum, toezicht op het strand

aan het Gooimeer en controle met betrekking tot het parkeerbeleid (Wet-

Mulder).
Tijdens de onderhandelingen met de politie omtrent de overgang van de

gemeentelijke controleurs naar het politiemodel heeft de gemeente andere

alternatieven bekeken. Tot deze alternatieven behoorde ook Parcon. Aange-

zien men van buurgemeente Laren vernam dat Parcon een duurder alter-

natief was dan de politie en daar men behoefte had aan een brede inzetbaar-

heid, heeft men een overeenkomst met de regiopolitie gesloten. Het kosten-

aspect leek in eerste instantie tegen te vallen, toen de belastingdienst van

de gemeente er vanuit bleek te gaan dat het hier geen overheidsprestatie be-

39 Voorde gemeente Naarden geldt dat men geen bijzondere opsporingsfunctionarissen in dienst

had, maar dat men voor 17 uur per week parkeercontrole laat uitvoeren.
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treft. De belastingdienst was de mening toegedaan dat er een markt bestaat

voor controle en toezicht, waarop de politie slechts een'gewone, concur-

rerende partij is.40 Overleg tussen gemeente, politie en het ministerie van

Financiën leerde dat de politiediensten toch als overheidsprestatie mogen

worden beschouwd, een prestatie waarover geen BTW verschuldigd is.

Toen Hilversum door de politie werd benaderd, werd ook in de gemeente een

discussie over kerntaken gevoerd. Men kwam al vrij snel met de politie tot

een akkoord. Een dergelijke overeenkomst bood volgens de gemeente twee

voordelen. Ten eerste werd er gevolg gegeven aan de wens om 'meer blauw

op straat'. Ten, tweede bood de overeenkomst de mogelijkheid de surveillan -

ten eventueel ook op andere terreinen in te zetten.

Op twee personen na zijn alle politie-assistenten van Hilversum per 1 okto-

ber 1994 aangesteld als politiesurveillant, de overige twee zijn bij de regio-

politie gedetacheerd. Dit werd veroorzaakt door een beleidslijn van de natio-

nale overheid waarin wordt gesteld dat personen die minder dan 10 jaar van

hun pensionering (of vervroegde uittreding) af zijn, niet in dienst van de

politie mogen komen. De politieregio heeft herhaaldelijk gepoogd om voor

de twee controleurs een uitzonderingsregeling te bewerkstelligen, dit is ech-

ter tot op heden niet gelukt.

In het contract wordt bepaald dat de gemeente voor 11 fte's (full-time equi-

valent of 'mensjaar') parkeercontrole - zo wel met betrekking tot het fiscale

als het Mulder-regime - van de politie 'afneemt'. Aangezien men zelf de be-

schikking had over 9 fte's, betekent dit dat er tevens andere surveillanten in

de gemeente werkzaam zullen zijn. Dit geldt overigens slechts voor de eerste

jaren. Daar Hilversum van plan is het aantal plaatsen in parkeergarages te

verhogen, en tevens het aantal betaalde parkeerplaatsen op straat te vermin-

deren, zal er in de nabije toekomst minder (zelfs minder dan 9 mensjaren)

behoefte aan controle zijn. De politie zal er - zo is afgesproken - naar stre-

ven de dan overtollige surveillanten in andere gemeenten en wellicht op

andere taken in te zetten.

40 Dat er een markt bestaat voor de controle van het parkeerbeleid, is in de huidige situatie slechts

ten dele het geval. Voor controle op overtredingen onder fiscale parkeerregelingen hebben de

gemeenten inderdaad een keuze tussen diverse controlerende instanties. Het feit echter dat

Parcon voor een beperkte duur een eveneens beperkte opsporingsbevoegdheid in het kader van

de Wet-Mulder heeft gekregen (die slechts voor een gelimiteerd aantal gemeenten opgaat),

betekent echter niet dat van vrije mededinging kan worden gesproken.
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Bijlage 2

Tabellen

Tabel 1: Jaar van vaststelling van de verordening en van feitelijke Inwerkingtreding

van de fiscaiiseringsregeling In absolute aantallen (n=103)

jaar vaststelling verordening feitelijke inwerkingtreding

1991

1992

1993

1994

1995

16

39

25

15

8

15

39

26

15

6

nog niet feitelijk - 2

" Hiertoe behoort ook Utrecht, hoewel deze gemeente reeds eerder (1985) een soort fiscaliseringsrege-

ling kende.

Tabel 2: Feitelijke Inwerkingtreding naar gemeentegrootte In absolute aantallen

(alle gemeenten, N=632)

aantal inwoners' fiscalisering in: niet totaal

1991 1992 1993 1994 1995 fiscaal

tot 5.000 1 1 62 64

5.000 - 10.000 1 1 1 161 164

10.000 - 20.000 1 7 5 2 202 217

20.000 - 50.000 2 12 10 8 2 97 131

50.000 - 75.000 3 4 5 4 2 7 25

75.000 - 100.000 1 5 2 1 1 10

meer dan 100.000 8 9 3 1 21

totaal 15 39 26 15 6 531 632

' Bij de categorisering van gemeenten in inwonersklassen is aansluiting gezocht bij de CBS-indeling

(CBS, 1994), met dien verstande dat - omdat voornamelijk de grotere gemeenten een fiscaal regime

kennen - de gemeenten met 50.000 tot 100.000 Inwoners in twee groepen zijn verdeeld.
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Tabel 3: Gemeenten en verwachte naheffingsaanslagen, naar moment van feitelijke

fiscalisering, in absolute aantallen (n=114)

moment van fiscalisering

in 1993 of eerder

in 1994

in 1995

in 1996

totaal

aantal gemeenten 1995 1996

78 777.481 797.146
15 55:533 56.733

10 31.750 34.800
11 - 29.240

114 864.764 917.919

Tabel 4: Overzicht van de taken (aangeduid met een X) met betrekking tot de

handhaving van parkeerbeleid die Parcon in het eerste halfjaar van 1995

in de experiment-gemeenten heeft verricht

gemeente 1 2 3 4 5 6

Amsterdam-Westerpark X X X X X X

Boxtel X X X X

Edam-Volendam X X
Terneuzen X X X

Venray X X

Woerden X

Oudewater X

Legenda: 1 = controle Wet-Mulder, 2 = controle fiscaliseringsregeling, 3 = vergunningenbeheer,

4= administratieve verwerking fiscale naheffingsaanslagen, 5 = levering en onderhoud parkeerappara-

tuur, 6 = loketfunctie
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Tabel 5: Amsterdam-Westerpark

maand politie Parcon

Mulder fiscaal

1994 1994

politie

Mulder

1995"

Parcon

Mulder

1995'

Parcon

fiscaal

1995

januari 377 - 86 427 1.206

februari 338 - 71 563 968

maart 438 - 152 256 871

april 231 - 79 366 766

mei 175 - 5 283 769
J

juni 227 - 0 261 493

totaal 1.786 - 393 2.156 5.073

` Aangezien een substantieel aantal door Parcon geconstateerde overtredingen nog niet het CJIB hebben

'bereikt' (vanwege een achterstand bij de CAVO, de dienst die voor de verwerking van de beschikkin-

gen zorgdraagt), worden hier de door Parcon opgegeven - en bij de politie geverifieerde - aantallen

aangehouden.

" Ook hier speelt de achterstand bij de verwerking van de beschikkingen een rol.

Tabel 6: Boxtel

maand politie Parcon politie Parcon Parcon

Mulder

1994

fiscaal

1994

Mulder Mulder

1995 1995

fiscaal

1995

januari 117 - 40 - 109

februari 47 - 26 - 174

maart 39 - 77 - 224

april 40 - 17 - 209

mei 16 187 14 - 225

juni 18 176 6 - 117

totaal 277 363 180 - 1.058
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Tabel 7: Edam-Volendam

maand politie

Mulder
Parcon
fiscaal

politie

Mulder
Parcon
Mulder

Parcon
fiscaal

1994 1994 1995 1995 1995

januari 23 - 8 - -

februari 18 - 12 - -

maart 42 - 11 - -
april 114 - 34 350 -

mei 54 - 50 318 -

juni 40 - 34 239 -

totaal 291 - 149 907

Tabel 8: Temeuzen

maand politie

Mulder

Parcon

fiscaal

politie

Mulder

Parcon

Mulder

Parcon

fiscaal
1994' 1994 1995' 1995 1995

januari 42 - 50 - -

februari 42 - 84 - -

maart 52 - 60 - -

april 125 - 48 28 -

mei 70 - 53 85 130

juni 33 - 10 13 118

totaal 364 - 305 126 248

* Terneuzen heeft al circa 6 jaar een eigen parkeerwachter die bij de politie is gedetacheerd. Deze

wachter schreef On de onderzoeksperiode) in 1994 193 en in 1995 202 Mulder-beschikkingen uit.
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Tabel 9: Venray

maand politie Ruijters politie Parcon Ruijters
Mulder

1994

fiscaal

1994

Mulder

1995

Mulder

1995

fiscaal

1995

januari 24 334 1 127 83

februari 43 366 2 178 221

maart 71 260 5 90 279

april 85 261 8 104 345

mei 53 346 1 143 218

juni 24 321 7 60 334

totaal 300 1.888 24 702 1.480

Tabel 10: Woerden

maand politie Parcon politie Parcon Parcon

Mulder

1994*

fiscaal

1994

Mulder

1995*

Mulder fiscaal

1995 1995

januari 55 - 65 9 -

februari 33 - 37 14 -

maart 100 - 43 36 -

april 42 - 39 41 -

mei 27 - 32 38 -

juni 23 - 31 14 -

totaal 280 - 247 152

' Het betreft hier feitelijk de controleurs van de gemeente Woerden die bij de politie zijn ondergebracht.
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Tabel 11: Oudewater

maand politie Parcon politie Parcon Parcon
Mulder

1994'

fiscaal

1994

Mulder

1995'

Mulder

1995

fiscaal

1995

januari 6 - 12 - -

februari 1 - 16 87 -

maart 17 - 13 120 -

april 29 - 8 87 -

mei 26 - 5 127 -
juni 4 - 4 59 -

totaal 83 - 58 480

Het betreft ook hier feitelijk de controleurs van de gemeente Woerden die bij de politie zijn onder-

gebracht.

Tabel 12: Inningsfase van geregistreerde overtredingen In de eerste zes maanden

van 1995, zowel op grond van de Wet-Mulder als op grond van lokale

fiscaliseringsregelingen (in %)

pleegmaand 1 2 3 4 5 6

januari 78,5 4,0 10,1 3,3 4,1 3.041

februari 80,5 4,4 11,8 2,4 0,9 3.462

maart 77,9 6,4 12,9 2,2 0,6 3.758

april 60,9 24,6 13,1 0,2 1,1 3.718

mei 27,2 63,3 9,2 0,0 0,4 3.255

juni 15,8 81,0 2,6 0,0 0,6 1.925

totaal 60,3 26,3 10,6 1,4 1,3 19.159

Legenda: 1 = eind juli 1995 betaald, 2 = slechts initléle beschikking ontvangen. 3 = (eerste en/of tweede)

aanmaning ontvangen, 4 = overtredingen waarin verhaal Is gepleegd, 5 = afschrijving door het CJIB (niet-

incasseerbaar), 6 = totaal aan verzonden naheffingsaanslagen en/of Mulder-beschikkingen (absoluut)



[4ioofdstukkopl 53

Tabel 13: Aantallen betaalde naheffingsaanslagen of Mulder-beschikkingen en de

daarbij behorende opbrengsten (Inclusief Incassokosten), januari tot en

met juni 1995 (in absolute aantallen en bedragen)

gemeente 1 2 3 4 5 6

Amsterdam-Westerpark 286 16.110 419 24.897 3.333 180.335

Boxtel 133 8.331 - - 791 51.134

Edam-Volendam 44 2.412 234 11.750 - -

Terneuzen 163 13.137 - - - -

Venray 11 650 383 24.713 1.226 64.702

Woerden 153 7.950 93 4.913 - -

Oudewater 46 2.325 281 12.852 - -

totaal 836 50.915 1.410 79.125 5.350 296.171

Legenda: 1 en 2 = aantal door de politie geconstateerde Mulder-feiten en daarbij behorende opbreng-

sten, 3 en 4 = door Parcon geconstateerde Mulder-feiten en opbrengsten, 5 en 6 = door Parcon geconsta-

teerde fiscale parkeerovertredingen en opbrengsten

Tabel 14: Herkomst van de overtreders' naar het totaal aan overtredingen In de

eerste zes maanden van 1995, per gemeente (in %)

gemeente in zone in regio elders in

Nederland

buitenland

Amsterdam-Westerpark 23,3 51,9 23,1 1,6

Boxtel 15,3 48,4 36,1 0,2

Edam-Volendam 25,7 16,8 49,0 8,6

Terneuzen 11,2 73,9 10,6 4,3

Venray 11,8 35,3 31,9 21,1

Woerden 7,8 61,2 30,8 0,3

Oudewater 44,8 22,5 32,3 0,4

Bij het bepalen van de herkomst van de overtreder Is uitgegaan van het numerieke deel van de post-

code van het adres van de overtreder. Bij 'in zone' woont de overtreder in het gebied waar Parcon

lokaal actief is; bij 'in regio' woont de overtreder in de 'postcoderegio'. Dit betekent dat de eerste

twee cijfers van de postcode van de overtreder identiek zijn aan de eerste twee cijfers van de post-

code van de locatie waarde overtreding is gepleegd. Hierbij moet worden bedacht dat de geogra-

fische grootte van een gebied bij een dergelijke regio-indeling afhankelijk is van de bevolkings-

dichtheid.
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