
 

Gemeente Enschede 

Toelichting F - Fiscale Naheffingsaanslag 

U heeft een naheffingsaanslag parkeerbelasting gekregen omdat u geen of niet 

voldoende parkeerbelasting heeft betaald op een plek waarvoor deze verplichting geldt. 

Betaling naheffingsaanslag 

De kentekenhouder krijgt een (duplicaat) naheffingsaanslag toegezonden. Voldoening 

van het bedrag dient direct en ineens te geschieden onder vermelding van het 

aanslagnummer. Indien u in gebreke blijft met betalen worden invorderingsmaatregelen 

getroffen die voor u tot extra kosten leiden. Ter verzekering van de betaling van de 

naheffingsaanslag kan een wielklem aan uw voertuig worden aangebracht. 

Bezwaren 

Bezwaren tegen de naheffingsaanslag kunnen binnen zes weken na dagtekening van 

het aanslagbiljet worden ingediend bij de Directeur van het Gemeentelijk 

Belastingkantoor Twente, Postbus 845, 7550 AV Hengelo. Vermeld daarbij het aan de 

voorzijde opgenomen nummer van de naheffingsaanslag. Het indienen van een 

bezwaarschrift schort de betalingsverplichting niet op. 

Zahlung der Nachforderung 

Zahlung ist leider nicht sofort möglich. Sobald die Angaben vom Fahrzeug halter eines 

Deutschen Kennzeichens beim Bundesverkehrsamt eingetroffen sind, schicken wir 

Ihnen ein Duplikat BuRgeldbescheid Parkgebühren zu Ihrer Adresse. Das kann eine 

Weile dauern. 

Auf dem Duplikat BuGgeldbescheid Parkgebühren wird erwahnt wann und wie man 

zahlen soll. 

Anlasslich Bezahlung warten Sie bitte das Duplikat ab. 

Eine Parkkralle kann am Fahrzeug angebracht werden urn die Zahlung zu erzwingen. 

Einwande 

Einwande gegen den Bescheid für die Nachforderung können innerhalb von sechs 

Wochen nach dem Ausstellungsdatum des Bescheids schriftlich vorgebracht werden. 

Schreiden Sie an: de Directeur van het GBT p/a Cannock Chase, Postfach 103, NL-

6650 AC DRUTEN. 

Eine Beschwerdeschrift befreit Sie nicht von der Zahlungspflicht, 

Toelichting A-Aankondiging van beschikking 

1. Indien dit formulier als aankondiging van beschikking aan u, bij 

staandehouding, is uitgereikt geldt het volgende: 

U hebt een verkeersvoorschrift overtreden waarvoor u een administratieve sanctie 

opgelegd is. Het is uitsluitend mogelijk de administratieve sanctie te betalen door 

middel van de acceptgiro die u spoedig wordt toegezonden door het CJIB. Het 

CJIB brengt u tevens administratiekosten in rekening. Contante betaling van de 

sanctie en administratiekosten is niet mogelijk. 

2. Ingeval dit formulier als aankondiging van beschikking is achtergelaten op het 

aan de voorzijde vermelde voertuig: 

Met het op de voorzijde vermelde voertuig is een verkeersvoorschrift overtreden. 

Daarom is een administratieve sanctie opgelegd aan degene op wiens naam het 

kenteken van het op de voorzijde vermelde tijdstip in het kentekenregister was 

ingeschreven. 

Het CJIB brengt aan degene aan wie de administratieve sanctie is opgelegd eveneens 

administratiekosten in rekening. Contante betaling van de sanctie en administratiekosten 

is niet mogelijk. Het is uitsluitend mogelijk de administratieve sanctie (en 

administratiekosten) te betalen door middel van de acceptgiro die spoedig wordt 

toegezonden door het CJIB aan degene aan wie de administratieve sanctie is opgelegd. 

Met deze acceptgiro wordt een beschikking meegezonden, waarop staat beschreven 

hoe degene aan wie de sanctie is opgelegd dient te handelen indien hij/zij het met deze 

beschikking niet eens is. 

Toelichting S - Aankondiging van strafbeschikking 

U hebt een strafbaar feit begaan waarvoor een strafbeschikking zal worden 

uitgevaardigd, waarin een geldboete ter hoogte van het op de voorzijde vermelde 

bedrag zal worden opgelegd. Deze strafbeschikking zal u spoedig door het CJIB worden 

toegezonden. Met de strafbeschikking wordt een acceptgiro verzonden waarmee u de 

geldboete kunt voldoen. In de strafbeschikking staan alle relevante gegevens vermeld. 

Tevens staat hierop beschreven hoe u dient te handelen indien u het niet eens bent met 

deze strafbeschikking. 

Directe betaling 

In het geval dat u in de gelegenheid wordt gesteld direct te betalen doet u, indien u 

direct betaalt, afstand van het recht op verzet. Dit houdt in dat dan geen rechtsmiddel 

tegen de strafbeschikking meer voor u openstaat. 
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