Laden en lossen voorkomt fout parkeren
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Veel automobilisten halen hun schouders op als zij weer eens een boete wegens verkeerd
parkeren achter de ruitenwisser van hun auto aantreffen. Zij berusten in hun lot, en
betalen de parkeerbelasting zonder morren. Dat is meestal terecht, maar soms kan zo’n
boete ongedaan worden gemaakt, bijvoorbeeld als er sprake is van laden en lossen.
Automobilist Jan de Jong kreeg een aanslag parkeerbelasting opgelegd omdat hij zijn auto verkeerd,
half op de stoep had geparkeerd, zonder daarvoor te betalen. De Jong was het daar helemaal niet
mee eens, en liet dat de parkeerwachters van de gemeente Amsterdam ook omstandig weten. Hij
had zijn auto, met knipperlichten aan, even op de stoep geparkeerd omdat hij een bed uit de auto
had gelost, en dat samen met zijn medepassagier even naar boven, naar zijn woonverdieping, had
gebracht. Daardoor was er even niemand aanwezig bij de auto, en net in die luttele minuten hadden
de parkeerwachters toegeslagen. Zij verklaarden dat zij geen los- of laadactiviteiten rondom de auto
hadden waargenomen en niemand in de buurt van de auto hadden gezien.
De Jong liet het er niet bij zitten. Met een schriftelijke
verklaring van zijn medepassagier – met diens
verklaring over het laden en lossen van het bed –
verweerde hij zich voor rechtbank Amsterdam. Dat
ging mis, maar bij Hof Amsterdam had hij wél succes!
Het Hof besliste dat er geen sprake was van parkeren
in de zin van de wet.
Parkeren is volgens de wet ‘het gedurende een
aaneengesloten periode doen of laten staan van een
voertuig, anders dan gedurende de tijd die nodig is
voor en gebruikt wordt tot het onmiddellijk in- of
uitstappen van personen dan wel het onmiddellijk
laden of lossen van goederen, op binnen de gemeente
gelegen voor het openbaar verkeer openstaande
terreinen of weggedeelten waarop dit doen of laten
niet ingevolge een wettelijk voorschrift is verboden’.
Onder laden en lossen verstaat de wet ‘het
onmiddellijk, nadat het voertuig tot stilstand is gebracht, bij voortduring inladen of uitladen van
goederen van enige omvang of enig gewicht, gedurende de tijd die daarvoor nodig is’. En, zo
besliste Hof Amsterdam, dat laden en lossen omvat niet slechts het in of uit de auto brengen, maar
ook het ter plaatse halen of brengen van de goederen. De auto stond niet geparkeerd in de zin van
de Gemeentewet: het Hof vernietigde de aanslag parkeerbelasting.
Commentaar
Deze uitspraak biedt perspectief op het besparen van parkeerbelasting. Als u er maar voor zorgt dat
u een bed in of op uw auto vervoert, en een medepassagier bereid vindt om te verklaren dat u dat
bed naar binnen aan het sjouwen was.
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