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Parkeerbon pakt averechts
uit voor ‘laks’ Roermond

DWANGSOM Foutparkeerder krijgt 700 euro omdat stad geen info gaf

door Roel Ophelders

Een Reuvernaar die zich ver-
zette tegen een parkeerboe-
te, krijgt 700 euro van Roer-
mond. De reden: laksheid
van de gemeente, die naliet
informatie te verstrekken.

E igenlijk had de parkeerbon
in kwestie Roermond
60 euro moeten opleveren,
maar de eindafrekening

pakt bijna anderhalf jaar later be-
duidend ongunstiger uit. De ge-
meente moet 700 euro betalen aan
een Reuvernaar en draait boven-
dien op van alle proceskosten, in to-
taal 1300 euro. Om over de manu-
ren van de behandelende ambtena-
ren nog maar te zwijgen. „Dat lijkt
wellicht veel, maar je moet de scha-
devergoeding niet afzetten tegen
het boetebedrag. Je moet kijken
naar het extra werk dat verricht is
en het verwijt dat Roermond ge-
maakt wordt. En dat is zeer groot”,
zegt Clemens Meerts, die de fout-
parkeerder juridisch bijstond.

Het begon allemaal ergens vorig
jaar in een zogenaamde Blauwe Zo-
ne in Roermond. De Reuvernaar
zette er zijn auto neer, maar zag
over het hoofd dat op dat plekje de
blauwe markering ontbrak. En dan
mag je daar helemaal niet parkeren,
zo ondervond hij toen een boete
van zestig euro thuis op de mat
plofte.
Aangezien hij de situatie verwar-
rend vond, kwam de foutparkeer-
der in het geweer. Om onder de
sanctie uit te komen, wendde hij
zich tot Meerts, die al een staat van
dienst heeft als het gaat om het
doorprikken van niet goed door-
timmerde verkeerssituaties.
Het leidde allemaal tot een 15 centi-
meter dik dossier. En een hoop er-
gernis. Want de informatie die
Meerts en zijn cliënt nodig dachten
te hebben voor het inhoudelijke be-
zwaar, kwam maar niet.
Dat zit zo: Meerts stelde de ge-
meente wat formele vragen in het
kader van de Wet openbaarheid be-
stuur (WOB). Volgens die wet moe-
ten overheid burgers desgevraagd
informatie verstrekken, maar ant-
woord uit Roermond bleef uit, her-
haaldelijke verzoeken ten spijt.
Meerts: „Vaak zwicht een gemeen-
te dan, maar Roermond niet. Ze

hebben uiteindelijk nog wel wat
stukken in een envelop gestopt,
maar dat was lang niet voldoende.”

En dus haalde hij de Wet dwang-
som uit de kast, die kan worden in-
gezet wanneer overheden de beslis-
termijn van de WOB overschrij-
den. De rechter volgde zijn argu-
mentatie en oordeelde hard voor
Roermond: de gemeente moet
700 euro schadevergoeding betalen.
De gemeente wil haar handelen
niet toelichten zolang het college
nog reces heeft, meldt een woord-
voerder.
Kunnen andere foutparkeerders nu
ook hun voordeel doen met deze
jurisprudentie? Nee, zegt Meerts
stellig. „Want als je vragen stelt
krijg je 999 van de duizend keer
antwoord. Alleen in Roermond
kom ik dit soort problemen wel-
eens tegen. De zaak is ontzettend
uit de hand gelopen. Maar ja, wie
heeft het uit de hand laten lopen?
Juist, Roermond.”
Voor de Reuvernaar ging ook het
adagium ‘eind goed, al goed’ niet
op. Het 15 centimeter dikke dossier
maakte te weinig indruk om onder
de parkeerboete uit te komen. Na
veel gesteggel moet die 60 euro dus
gewoon worden overgemaakt.


