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Snel en veilig betalen bij parkeerautomaten
Vandaag starten ING, de gemeente Den Haag en TMC (leverancier van
parkeerautomaten) een proef met een snelle en veilige manier van betalen bij
parkeerautomaten. Na het insteken van een betaalpas en het kiezen van de
gewenste parkeertijd, moeten parkeerders slechts op OK drukken om de
betaling te accepteren en daarmee af te ronden. De proef in Den Haag duurt
twee maanden en is bedoeld om ervaring met de nieuwe betaalwijze op te
doen voordat die landelijk kan worden ingevoerd.

Niet alleen snel, ook veilig
Deze nieuwe manier van elektronisch betalen is niet alleen snel en gemakkelijk,
maar ook veilig omdat er geen pincode aan te pas komt die kan worden afgetapt of
afgekeken. Daardoor loont het voor criminelen niet meer om bij parkeerautomaten
te skimmen. Zonder pincode heeft een skimmer namelijk niets aan de
magneetstripgegevens die hij tijdens het skimmen afleest van een betaalpas.

Alleen voor parkeren
Deze nieuwe betaalmethode wordt in Nederland alleen ingevoerd voor parkeren
met een maximum bedrag van 50 Euro. Hiermee is het risico op misbruik - na
verlies of diefstal - beperkt. Na positieve resultaten van de proef in Den Haag wordt
deze manier van betalen bij parkeerautomaten in de loop van 2013 geleidelijk
ingevoerd. Hiervoor moeten banken hun betaalsystemen wijzigen en exploitanten
van parkeerautomaten hun apparaten aanpassen.
Onder meer in België, Frankrijk en Italië heeft men al geruime tijd positieve
ervaringen met elektronisch betalen zonder pincode, bij parkeerautomaten en
tolwegen.
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Nog niet geschikt voor alle betaalpassen
Deze manier van betalen is geschikt voor alle Nederlandse betaalpassen met
uitzondering van de passen van de Rabobank. Pashouders van de Rabobank
kunnen pas halverwege 2013 volgens deze methode bij parkeerautomaten betalen.
Zolang er nog Nederlandse banken zijn die de nieuwe betaalwijze niet
ondersteunen, blijft het mogelijk om bij het parkeren andere elektronische
betaalmiddelen te gebruiken, bijvoorbeeld de Chipknip.

Betaalvereniging Nederland zet zich in om het elektronische en girale betalingsverkeer in Nederland te
bevorderen. De leden van de Betaalvereniging zijn banken, betaalinstellingen en elektronischgeldinstellingen.
Consumenten en ondernemers worden actief bij de activiteiten van de vereniging betrokken.
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