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Parkeren met de Birò in Amsterdam

Geachte Amsterdamse Birò-eigenaar ,
U bent eigenaar van een Birò. De gemeente heeft besloten dat er voor Birò’s met een kenteken
parkeergeld betaald moet worden per 1 juli 2020. In deze brief leest u wat dit voor u betekent en
hoe u mee kunt doen aan een proef voor een parkeervergunning voor de hele stad voor uw Birò.
Proef parkeervergunning voor de hele stad
De gemeente Amsterdam wil overstappen op volledig elektrisch vervoer in 2030 (Actieplan
Schone Lucht 2030). We proberen elektrisch rijden steeds aantrekkelijker te maken. Daarom
starten we een proef waarbij u een tijdelijke parkeervergunning voor de hele stad kunt aanvragen
voor uw elektrische Birò. De proef duurt in elk geval tot 1 juli 2022.
Samenvattende informatie over deze proef:
- Uw Birò moet een kenteken hebben.
- Met de parkeervergunning parkeert u in de hele stad met een korting van 50% op het
tarief van andere vergunningen voor de hele stad. De vergunning kost € 224,75 per 6
maanden. Dit bedrag kan nog veranderen na de gemeenteraad in juni 2020 waarin de
parkeertarieven worden vastgesteld.
- U kunt een parkeervergunning aanvragen voor elke Birò die u voor 1 mei 2020 hebt
gekocht. Het maakt niet uit of u ook nog andere parkeervergunningen hebt. Hebt u uw
Birò(s) gekocht op of na 1 mei 2020? Dan kunt u maximaal 1 parkeervergunning per
huishouden/bedrijf aanvragen.
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Er is een maximaal aantal vergunningen beschikbaar. Wij behandelen de aanvragen op
volgorde van binnenkomst. Wilt u meedoen aan de proef? Vraag de vergunning dan zo
snel mogelijk aan.

Parkeervergunning voor de hele stad aanvragen
Wilt u meedoen aan de proef? Vraag de parkeervergunning dan vanaf 1 juli 2020 aan via
www.amsterdam.nl/parkeren-verkeer/parkeervergunning.
Parkeervergunning voor bewoners aanvragen
Hebt u nog geen andere parkeervergunning? Dan kunt u ook een reguliere parkeervergunning
voor bewoners voor uw Birò aanvragen. Deze vergunning is alleen geldig in uw eigen
vergunningsgebied. Voor deze parkeervergunning gelden andere voorwaarden dan voor de
parkeervergunning uit de proef. Kijk voor meer informatie op www.amsterdam.nl/parkerenverkeer/parkeervergunning.
Uitzondering voor gehandicapten
Uw Birò is geen gehandicaptenvoertuig, behalve als de RDW uw voertuig zo heeft beoordeeld.
Bijvoorbeeld als uw voertuig is aangepast aan uw specifieke handicap. Heeft de RDW uw voertuig
beoordeeld als gehandicaptenvoertuig, dan krijgt u geen kenteken en kunt u op de stoep blijven
staan. Als de RDW uw voertuig niet als gehandicaptenvoertuig heeft beoordeeld maar u wel een
Europese gehandicaptenparkeerkaart hebt, dan kunt u een gratis parkeervergunning voor
gehandicapte bewoners aanvragen? Kijk hiervoor en voor de regels op amsterdam.nl/parkerenverkeer/parkeervergunning.
Regels voor het parkeren, opladen en rijden met uw Birò vanaf 1 juli 2020
- U moet een kenteken hebben en een bromfiets- of autorijbewijs.
- U moet parkeren op de gewone parkeerplaatsen en u moet op de rijweg rijden. U mag dus
niet op het fietspad rijden of op de stoep parkeren.
- Uw Birò is kleiner dan andere brommobielen. Daarom vragen wij u zoveel mogelijk te
parkeren zoals op de afbeelding is aangegeven, zodat er zoveel mogelijk parkeerruimte
overblijft. Zie ook de afbeelding bij deze brief.
- Opladen doet u zoveel mogelijk vanuit huis of werk op 220 v met als nodig een
verlengsnoer.
Vragen
Bel ons dan op 14 020. Wij zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 08.00 en 18.00
uur. Kijk voor vragen over een kenteken op rdw.nl/biro of bel de klantenservice van de RDW op 088
008 74 47.
Deze brief is in verband met de privacywetgeving namens de gemeente Amsterdam verstuurd
door Birò Nederland naar hun klantenbestand.
Met vriendelijke groet,
Gemeente Amsterdam
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