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Beleidsregels bij afhandeling van bezwaarschriften tegen naheffingsaanslagen
parkeerbelasting
De Heffingsambtenaar van Sittard-Geleen,
Gelet op het bepaalde in de geldende “Verordening parkeerbelastingen”
Besluit:
Vast te stellen de volgende
Beleidsregels bij afhandeling van bezwaarschriften tegen naheffingsaanslagen parkeerbelasting
Het is wenselijk uniformiteit te verkrijgen in de afhandeling van de diverse soorten bezwaarschriften
tegen de opgelegde naheffingsaanslagen. Deze uniformiteit wordt verkregen door het vaststellen van
deze beleidsregels die bij het doen van uitspraken in acht genomen moeten worden.
Het betreft hier geen limitatieve opsomming. De genoemde soorten bezwaar met de daaraan gekoppelde
onderzoeken en uitspraken zijn te beschouwen als richtlijnen voor de meest voorkomende gevallen.
Gronden van bezwaar onderzoek

Uitspraak

Motivatie uitspraak

Algemeen

• ontvankelijkheid
- < zes weken =
- > zes weken =

- ontvankelijk
- niet-ontvankelijk

Een bezwaar moet zijn ingediend binnen zes weken

• klachtenregister
- geregistreerd =
- niet geregistreerd =

- bezwaar gegrond
- bezwaar ongegrond
- bezwaar ongegrond

Op parkeerautomaat staat vermeld dat, indien er
een storing of een defect is, betaald moet worden
bij een andere parkeerautomaat.

Onbekendheid met de plaatselijke situatie
Kenbaarheid parkeerbelasting

- over het algemeen ongegrond

Blijft voor eigen verantwoordelijkheid om zich ter
plaatse van de aldaar geldende bepalingen op de
hoogte te stellen

Koopavond/koopzondag

- over het algemeen ongegrond

Blijft voor eigen verantwoordelijkheid, op de invalswegen en in de huis aan huis bladen is/wordt duidelijk bekendgemaakt dat er een koopavond/zondag is, anders dan de reguliere op donderdag die
op de parkeerapparatuur staat vermeld.

- bezwaar ongegrond
- bezwaar gegrond
- bezwaar gegrond
- bezwaar ongegrond

Over het algemeen wordt een tijdspanne van 5
minuten aangehouden tussen het moment van
uitschrijven van de naheffingsaanslag en het tijdstip van afgifte van het betaalbewijs.
Op deze manier kan duidelijker aangegeven worden dat er reeds een aanvang met betalen is gemaakt.

Defecte parkeerapparatuur
•“individuele” meter
• Parkeerautomaat
(kaartje)

Betaalbewijs

**)

• niet overgelegd
• alsnog overgelegd:
- juiste tijd/plaats
- Tijd afgifte/tijd boete
5 minuten
- Tijd afgifte/tijd boete
5 minuten

Laden en/of lossen

- is het kenbaar voor de - Niet aannemelijk = ongeparkeercontroleur
grond
(zijn commentaar wordt - Aannemelijk = gegrond
gevraagd)
- aannemelijkheid is afhankelijk van de situatie.

Marktkoopman

Indien betaalbewijzen
overgelegd worden die
bij elkaar opgeteld voldoende parkeertijd geven =
(is een afspraak)

- Bezwaar gegrond

Overmacht
- Autopech
- afspraak liep uit
- in een noodssituatie bij
overlijden in de familie

- overleggen bewijs

- Bezwaar ongegrond.
- Bezwaar ongegrond
- Bezwaar gegrond

na de dagtekening van de naheffingsaanslag.

*)

- Het laden en/of lossen dient kenbaar te zijn voor
de parkeercontroleur(s)
- De aannemelijkheid kan afhankelijk zijn van de
beschreven situatie

Geen reden om parkeerbelasting niet te betalen
Niet onbekend is dat dit soort bezoeken/afspraken
meer tijd in beslag nemen dan vooraf gepland.
e

e

Afhankelijk van de situatie, 1 /2 graad

Niet in de gemeente geweest - Bewijsstukken beoorde- Aannemelijk = gegrond
op de dag van de naheffings- len
Niet-aannemelijk = ongeaanslag
grond
Vergunning/Abonnement/
Ontheffing

Bezwaar ongegrond

Bij uitreiking van vergunning, abonnement of ontheffing wordt expliciet meegedeeld dat het verplicht is de vergunning, abonnement of ontheffing
duidelijk zichtbaar achter de voorruit te plaatsen.

- ruilen in winkel
- kleine aankoop,

Bezwaar ongegrond

-De tijd van parkeren is niet van belang. Parkeerbelasting moet worden betaald direct bij aanvang

*)) In principe geldt de datum zoals vermeld op de naheffingsaanslag die is achtergelaten onder de ruitenwisser. Wanneer belanghebbende in zijn bezwaar kenbaar maakt dat hij geen naheffingsaanslag onder de ruitenwisser heeft aangetroffen, geldt de datum
van de duplicaatnaheffingsaanslag.
**))Het overleggen van een kopie van het betalingsbewijs is in principe niet voldoende, er moet een origineel betalingsbewijs worden
overgelegd, indien nodig dit opvragen.
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- even iets afgeven
- Geld wisselen

van parkeren. Ook bij geld wisselen is geen sprake
van een uitvoeringshandeling waaruit blijkt dat er
een aanvang is gemaakt met betalen van parkeerbelasting.

Verkeerde parkeermeter/automaat

Bezwaar ongegrond

Het in werking stellen van juiste meter c.q. gebruik
van juiste automaat is verantwoordelijkheid van
parkeerder.

Het parkeren met nog geldig
parkeerbewijs op ander
plaats

Bezwaar ongegrond

Er is sprake van twee belastbare feiten, derhalve
opnieuw parkeerbelasting verschuldigd.

Parkeren door gehandicapten/minder-valide

In principe bezwaar onge- Alleen bij heel zwaarwegende feiten, bv betrokkene
grond
kan gezien zijn handicap niet bij de parkeerautomaat komen, is bezwaar gegrond.

Kleur auto op naheffingsaan- RDW raadplegen
slag komt niet overeen met
werkelijkheid

Bezwaar ongegrond

Kleur doet niet af aan belastingplicht als door
middel van kenteken en merk duidelijk is om welke
auto het gaat .

Deze beleidsregel treedt in werking met ingang van de dag na die van de bekendmaking.
Sittard-Geleen, 30 november 2004
De heffingsambtenaar van de gemeente Sittard-Geleen
Dhr. Drs. A.G.H.J.de Jong
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