Bedrijven
Bewoners
Deze gebruiksvoorschriften betreffen de
(tijdelijke) parkeervergunning; een
vergunning waarmee u in gereguleerd
gebied op straat tegen een gereduceerd
tarief kunt parkeren.

De parkeervergunning is een vergunningsbesluit, een
officieel document dat u ontvangt bij de toekenning van
uw aanvraag. Dit document moet u goed bewaren.
De parkeervergunning geldt alleen voor het kenteken
dat actief staat en voor de parkeersector die vermeld is
in het vergunningsbesluit.
De parkeervergunning heeft geen einddatum tenzij u
een tijdelijke parkeervergunning heeft ontvangen.
Een overzicht van de straten per parkeersector vindt u
op www.rotterdam.nl/parkeersectoren en in uw dossier
in Mijn Loket (www.rotterdam.nl/parkerenonline).
Wilt u met een ander voertuig gebruik maken van de
vergunning dan kunt u een ander kenteken actief
zetten via Mijn Loket. U heeft hiervoor Digid (voor
burgers) of Eherkenning (voor bedrijven) nodig. Het
kenteken moet wel aan de voorwaarden voldoen, zie
hiervoor de informatie onder “Wijzigen gegevens”.
Via scanauto’s en fiscale controleurs worden
kentekens gescand of parkeerbelasting is voldaan. Uw
gegevens (parkeersector en geldigheid van de
vergunning) worden gecontroleerd. Een pas achter de
voorruit is niet meer van toepassing, behalve voor de
vergunningen hieronder.

Parkeersectoren 1b en 3b en Taxiplus
Heeft u een parkeervergunning voor sector 1b of 3b of
een Taxiplusvergunning dan is het noodzakelijk om de
vergunningpas achter de voorruit te plaatsen indien u
gebruik maakt van de vergunning. Op deze plaatsen
wordt nog gehandhaafd met een controle op de
vergunningpas. Het is niet nodig om een kenteken
actief te zetten.
De pas met de barcode is het bewijs van uw
vergunning. Bij de pas ontvangt u een hoesje.
1. Plak het hoesje links- of rechtsonder op de
binnenkant van de voorruit van uw auto.
2. Doe vervolgens de pas erin en zorg ervoor dat de
barcode erbovenuit steekt.
3. Barcode en nummer moeten van buitenaf goed
zichtbaar zijn, anders riskeert u een
naheffingsaanslag!
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Gebruiksvoorschriften
(tijdelijke)
Parkeervergunning
Grote voertuigen
Voor grote voertuigen, zoals bijvoorbeeld een
vrachtwagen, camper of bestelbus kunnen
parkeerbeperkingen gelden. Het is niet toegestaan te
parkeren op plaatsen waar deze beperkingen gelden,
ook al bent u in het bezit van een parkeervergunning.
De beperkingen zijn vastgelegd in de Algemene
Plaatselijke Verordening (APV) en kunnen per
deelgebied verschillen.

Tijdelijke parkeervergunning
Heeft u een tijdelijke parkeervergunning, dan heeft
deze in tegenstelling tot een permanente
parkeervergunning een einddatum (zie het
vergunningsbesluit). Na deze einddatum wordt uw
tijdelijke parkeervergunning niet automatisch verlengd.
Indien u na deze einddatum opnieuw in aanmerking
wilt komen voor een tijdelijke parkeervergunning, vraag
dan via Mijn Loket een nieuwe tijdelijke
parkeervergunning aan. Bij ongewijzigde situatie en bij
beschikbaarheid van de desbetreffende parkeersector
kunt u weer in aanmerking komen voor een tijdelijke
parkeervergunning met wederom een einddatum. In de
maand voordat de vergunning afloopt is een knop
“Verlengen” zichtbaar in Mijn Loket. Hiermee kunt u
gemakkelijk een nieuwe aanvraag doen.
Let op! U bent zelf verantwoordelijk voor het
opzeggen van uw tijdelijke parkeervergunning wanneer
u op de wachtlijst staat voor een plaats in een
parkeergarage en deze komt beschikbaar.

Wijzigen gegevens
Andere auto: definitieve
kentekenwijziging/toevoeging auto
Om een wijziging door te geven moet het voertuig voor
zowel bewoners als bedrijven voldoen aan de
milieuvoorwaarde. Indien de auto rijdt op benzine of
LPG mag deze niet ouder zijn dan 1 juli 1992, indien
de auto rijdt op diesel mag deze niet ouder zijn dan 1
januari 2001, is het een vrachtauto dan mag de
euroklasse niet lager zijn dan 4.

Voor bewoners geldt aanvullend dat het kenteken van
de auto of brommobiel op uw naam moet staan of, als
het om een bedrijfsauto gaat moet het kenteken op
naam van het bedrijf staan. Betreft het een leaseauto,
dan moet de leaseovereenkomst op naam van het
bedrijf staan. Voor een buitenlands kenteken geldt
aanvullend dat bewoners moeten beschikken over een
vrijstelling BPM of de BPM moeten hebben betaald.
U kunt een kentekenwijziging op twee verschillende
manieren aanvragen. Via internet (www.rotterdam.nl/
parkerenonline) of via het formulier ‘Wijziging
kenteken’. Dit formulier kunt u downloaden van
www.rotterdam.nl/parkeren. U krijgt van de gemeente
bericht over uw aanvraag. Een kentekenwijziging
is direct geldig zodra u een toekenning heeft
ontvangen.
Heeft u meer dan 1 kenteken op de vergunning?
Geef dan duidelijk aan welk kenteken actief moet
staan. Dit kan ook via de kentekenapp:
https://concern.ir.rotterdam.nl/parkeren/app. Deze link
kunt u gebruiken op telefoon en tablet. Het is
noodzakelijk om in te loggen via Eherkenning of Digid.
Het is mogelijk om op actieve kentekens,
vestigingsnummer of sector te zoeken.
Vervangende auto: tijdelijke kentekenwijziging
Heeft u tijdelijk een andere auto, dan kunt u een
tijdelijke kentekenwijziging melden via Mijn Loket. Deze
auto moet voldoen aan de milieuvoorwaarden. U kunt
direct van de tijdelijke kentekenwijziging gebruik
maken. U hoeft geen briefje in de auto te leggen. Na 2
weken staat de vergunning automatisch weer op het
originele kenteken. Heeft u eerder uw auto terug? Dan
kunt u de tijdelijke wijziging afmelden in Mijn Loket.
U mag maximaal twee weken gebruik maken van een
tijdelijk kenteken op uw parkeervergunning. Per
kalenderjaar mag u maximaal 5 tijdelijke
kentekenwijzigingen doorgeven.
Verhuizing
Zodra uw verhuizing is verwerkt door de gemeente, zal
uw parkeervergunning gestopt worden. Het duurt
meestal een paar dagen voordat uw verhuizing in het
systeem van de parkeervergunningen verwerkt is. U
kunt de parkeervergunning ook zelf opzeggen. Dit kan
online of per post.
Wilt u op het nieuwe adres ook een
parkeervergunning? Dan kunt u tegelijk met uw
verhuizing een vergunning voor het nieuwe adres
aanvragen. Een blijvende parkeervergunning krijgt u
alleen op het nieuwe adres als de verhuizing compleet
wordt ingediend met alle nodige stukken en volledig is
verwerkt.
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Opzegging
U kunt een opzegging op twee verschillende manieren
doorgeven. Via internet (www.rotterdam.nl/
parkerenonline) of via het formulier ‘Opzegging
parkeervergunning’. Dit formulier kunt u downloaden
van www.rotterdam.nl/parkeren. U ontvangt altijd een
bevestiging van de opzegging. Zolang u geen
bevestiging heeft ontvangen, is uw
parkeervergunning dus ook niet opgezegd.
Opzeggen kan op elk moment. Wel wordt de
parkeervergunning altijd per de laatste dag van de
maand beëindigd. De betaling wordt ook per de laatste
dag van de maand stopgezet. Als u teveel betaald
heeft, wordt het bedrag dat u tegoed heeft teruggestort.

Betaling
Bij de aanvraag van de parkeervergunning heeft u
gekozen voor een manier van betalen:
 met een acceptgiro, één keer per jaar of kwartaal;
 via automatische incasso, per kwartaal of per jaar.
Het wijzigen van kwartaal- naar jaarbetaling of
andersom kan alleen met ingang van 1 januari van het
volgende jaar. Het wijzigen van acceptgiro naar
automatische incasso of andersom kan altijd en wordt
bij de eerstvolgende facturering gewijzigd.
U kunt een wijziging in de betalingswijze op twee
verschillende manieren doorgeven. Via internet
(www.rotterdam.nl/parkerenonline) of via het formulier
‘Wijziging betaling parkeerproducten’. Dit formulier kunt
u downloaden van www.rotterdam.nl/parkeren.

Wanbetaling/fraude
Bij wanbetaling of gebruik in strijd met de voorschriften
kan de gemeente Rotterdam de vergunning intrekken.

Contact
Gemeente Rotterdam
Publiekszaken
Postbus 70013
3000 KR Rotterdam
www.rotterdam.nl/parkeren
www.rotterdam.nl/parkerenonline

Stadswinkels
Kijk voor een actueel overzicht van de adressen van de
Stadswinkels op www.rotterdam.nl/stadswinkels.

