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Automobilisten voelen zich geschoffeerd als zij weer een aanslag parkeerbelasting onder de
ruitenwisser van hun auto aantreffen. En zeker als er op het parkeerterrein geen duidelijke
informatie te vinden is of er nu wel of niet parkeerbelasting betaald moet worden. De
belastingrechter is gevoelig voor dat argument, zo blijkt uit enkele recente uitspraken.

Arend de Klos ging in beroep tegen de naheffingsaanslag parkeerbelasting die de gemeente Nijmegen hem had
opgelegd. De Klos had zijn auto in het centrum van de stad geparkeerd, op een extra koopavond voor
Sinterklaas, zonder parkeerbelasting te betalen omdat hij niet wist dat het een extra koopavond was. 
Rechtbank Arnhem vernietigde de aanslag. 
De rechter vond dat de Klos overtuigend had aangetoond dat hij niet kon weten dat er die avond ter plaatse
parkeerbelasting betaald moest worden. Op het parkeerterrein was daar niets over aangegeven. De gemeente
had de extra koopavonden wel op de website vermeld, maar dat vond de rechter onvoldoende: dat moest ook
ter plaatse, op het parkeerterrein kenbaar worden gemaakt. De rechtbank verwierp ook het verweer van de
gemeente dat in het beginscherm van de parkeerautomaten vermeld stond dat op publicaties voor extra
koopavonden gelet moest worden. Het ontbreken van die publicaties ter plaatse was reden genoeg om de
naheffingsaanslag te vernietigen.

Carla de Vaartweg overkwam nagenoeg hetzelfde. Maar dan in Amsterdam, op het Hoofddorpplein. Zij had haar
auto om 19.55 uur geparkeerd, in een parkeervak dat tot 19.00 uur alleen voor laden en lossen gebruik mocht
worden. Ook zij kreeg een naheffingsaanslag parkeerbelasting en ging daartegen in beroep. Met als argument
dat er op het plein geen parkeerautomaat of bord aanwezig was waaruit bleek dat na 19.00 uur betaald moest
worden. 
Rechtbank Alkmaar vond het aannemelijk dat belanghebbende door de situatie ter plaatse niet duidelijk was of
het Hoofddorpplein onder het algemeen geldende parkeerregime van dat deel van Amsterdam viel. Zij had op
het plein rondgekeken, op zoek naar aanwijzingen over de parkeerbelasting, en niets aangetroffen. De
Rechtbank vond dat zij daarmee aan haar onderzoeksplicht had voldaan. Van belanghebbende kon niet worden
verwacht – mede gelet op de grootte van het Hoofddorpplein – dat zij ook in één of meer van de op het plein
uitkomende straten op zoek ging naar een parkeerautomaat. De rechtbank vernietigde de naheffingsaanslag.

Commentaar
Als u weer eens een aanslag parkeerbelasting krijgt, moet u even checken of er op het parkeerterrein of in de
directe omgeving ergens staat aangegeven dat u betaald moet parkeren. Als u die ‘uitnodiging’ niet aantreft,
kunt u de aanslag met recht en rede aanvechten.
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