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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift nr. 0095/2013, ingediend door Jürgen Engert (Duitse 
nationaliteit), over het betalen van parkeergelden in Amsterdam en 
Rotterdam

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener klaagt dat hij als buitenlander niet in staat is om parkeergelden in Amsterdam en 
Rotterdam contant of met krediet- of debietkaart te betalen. Hij meldt dat deze twee 
Nederlandse steden beide een betalingssysteem hebben ingevoerd dat alleen te gebruiken is 
middels een mobiele telefoon met een abonnement bij een Nederlands telecombedrijf. De heer 
Engert klaagt dat het systeem niet te begrijpen is voor buitenlanders die, als gevolg van het 
ondoorgrondelijke systeem, niet in staat zijn om te parkeren zonder een boete te krijgen. Hij is 
van mening dat het op zijn minst mogelijk zou moeten zijn om contant te betalen. Indiener is 
van mening dat de EU zou moeten garanderen dat elke EU-burger in de gelegenheid wordt 
gesteld om zijn/haar auto te parkeren in een andere lidstaat en de mogelijkheid heeft om via 
een begrijpelijk systeem te betalen dat op zijn minst een contante betaling toestaat. 

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 4 november 2013. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 19 januari 2014

Indiener klaagt dat hij niet in staat is om parkeergelden in Amsterdam en Rotterdam contant 
of met krediet- of debietkaart te betalen. Om te kunnen betalen moet gebruik worden gemaakt 
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van een Nederlandse mobiele telefoon of een Nederlandse betaalkaart.

Het is inderdaad het geval dat op veel openbare parkeergelegenheden in Nederland om 
veiligheidsredenen niet meer contant betaald kan worden. Niettemin kan volgens informatie 
van de Commissie op veel plaatsen worden betaald met internationale kredietkaarten. 

De Commissie begrijpt dat de beschreven situatie problematisch is voor indiener. Het EU-
recht bevat echter geen wettelijke verplichting voor winkeliers of andere deelnemers aan het 
economisch verkeer om contante betalingen te accepteren.

In dit verband wil de Commissie erop wijzen dat zij in juli 2013 een voorstel tot wijziging van 
de wetgeving voor betalingsdiensten heeft ingediend, met als doel om in de hele EU 
efficiënte, veilige en innovatieve manieren van betalen in te voeren.  Hierbij kan bijvoorbeeld 
gedacht worden aan de invoering van een systeem van mobiele betalingen in de hele EU. 


