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Inleiding

De kop van deze beschouwing doet een beetje theatraal aan. Maar de Corona-crisis is de realiteit van de dag en
waarschijnlijk van nog heel veel maanden die gaan komen. De ‘anderhalvemeter-samenleving’ wordt, of misschien zelfs al
is, het nieuwe normaal. Dat beïnvloedt het dagelijks leven en werk. Een onderdeel van het werk van de heffingsambtenaar
is de bezwaarafhandeling.
In 2019 werden er alleen al in het kader van de WOZ ongeveer 149.000 bezwaarschriften[2] ingediend, nog los van alle
bezwaarschriften inzake gemeentelijke en waterschapsheffingen. Voor 2020 zijn mij nog geen cijfers bekend, maar de
aantallen zullen, verwacht ik, niet substantieel minder zijn.
In deze beschouwing doe ik een poging de gevolgen van de Corona-crisis te beschrijven voor het proces van de (WOZ-
)bezwaarafhandeling. Natuurlijk is mij bekend dat de Waarderingskamer recentelijk een “Handleiding WOZ-bezwaren tijdens
Coronacrisis”[3] heeft geschreven. Het is geenszins de bedoeling deze te herhalen. Ik zal de problematiek vanuit de
jurisprudentie (en niet met de bril van de toezichthouder) beschrijven en probeer hier en daar handvatten te bieden.[4]

De fiscale kaders op een rij

Bezwaartermijn

Voor de heffingsambtenaren die op 29 februari 2020 beschikt hebben en/of aanslagen hebben opgelegd, is het berekenen
van de eerste dag van de zevende week dit jaar lastiger dan normaal, in verband met Pasen. De laatste dag van de zesde
week is zaterdag 11 april 2020. Op grond van art. 1 lid 1 Algemene Termijnenwet wordt een in een wet gestelde termijn die
op een zaterdag, zondag of algemeen erkende feestdag eindigt, verlengd tot en met de eerstvolgende dag die niet een
zaterdag, zondag of algemeen erkende feestdag is. Dat maakt dat 14 april 2020 de laatste dag van de zesde week is.
Alle bezwaarschriften met dagtekening 14 april 2020 (of eerder) zijn tijdig ingediend als zij uiterlijk op 14 april 2020 om 23.59
uur zijn ontvangen (per fax en digitaal), of indien zij uiterlijk op 14 april 2020 per post zijn ingediend en in de zevende week
worden ontvangen.
Kan de heffingsambtenaar de termijn verlengen? Natuurlijk, alles kan, doch verstandig is dat niet. De bezwaartermijn is van
openbare orde. Dat betekent dat de rechter deze ambtshalve toetst. Dat de heffingsambtenaar een bezwaar ontvankelijk
vindt, wil nog niet zeggen dat de rechter dat standpunt volgt.
Maar het kan geen kwaad om wel soepel te zijn met de wijze van indiening. Als de digitale weg open staat voor
bezwaarschriften, is het natuurlijk wel zaak dat alles werkt. De Hoge Raad oordeelde al eens over indiening per fax dat de
onbereikbaarheid per fax van het gerecht (in die casus het hof) op laatste dag van de termijn niet voor risico van verzender
komt.[5]

Als de digitale weg niet open staat en een belanghebbende maakt toch via de digitale weg bezwaar, dan moet hem een
termijn geboden worden om dit te herstellen,[6] voordat hij niet-ontvankelijk verklaard kan worden. Mogelijkerwijs kan de
digitale weg voor de resterende periode in 2020 alsnog opengesteld worden om het indienen van bezwaren of nadere
(bewijs)stukken voor belanghebbenden te vergemakkelijken. In dat geval moet er, op grond van art. 2:15 Awb, een besluit
worden genomen door het bestuursorgaan. Dat moet natuurlijk bekend worden gemaakt op de voorgeschreven wijze.
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Verschoonbare termijnoverschrijding

Is de Corona-crisis aanleiding om een termijnoverschrijding verschoonbaar te achten? Dat lijkt mij niet. Daar is natuurlijk
geen pasklare jurisprudentie over. In het arrest van 18 november 2016,[7] oordeelt de Hoge Raad echter dat een tegen het
einde van de beroepstermijn opgetreden ziekte grond kan opleveren om een te laat verzonden beroepschrift ontvankelijk te
achten.[8] Van een belanghebbende kan immers niet verlangd worden dat hij, met het oog op de mogelijkheid van een
dergelijke ziekte, al enige tijd voor het verstrijken van de termijn beroep instelt.
Belanghebbenden die dus ziek worden aan het einde van de termijn (of dat nu door het Corona-virus is of niet), kunnen
mogelijk verschoonbaar te laat zijn. De heffingsambtenaar doet er naar mijn mening wijs aan om bij een belanghebbende
die zich hierop beroept, enige coulance in acht te nemen. Maar of een belanghebbende nu stelt dat hij ziek was of niet, de
heffingsambtenaar is altijd gehouden een belanghebbende die te laat bezwaar indient te vragen naar de reden, om de
mogelijke verschoonbaarheid te toetsen.[9]

Op de zaak betrekking hebbende stukken

Een bekend fenomeen bij de bezwaarafhandeling zijn belanghebbenden, al dan niet vertegenwoordigd door een no-cure-
no-pay-bureau, die vragen om de op de zaak betrekking hebbende stukken. De hoofdregel (voor de bezwaarprocedure)
staat in art. 7:4 lid 2 Awb: het bezwaarschrift en alle verder op de zaak betrekking hebbende stukken dienen voorafgaand
aan het horen gedurende ten minste een week voor belanghebbenden ter inzage te liggen. De Hoge Raad oordeelde in een
arrest over de parkeerbelasting dat hierop een uitzondering geldt indien er geen enkele aanduiding van bezwaargronden
wordt gegeven.[10]

Zoals Boone schreef in de noot bij dit arrest is art. 7:4 lid 2 Awb weinig publieksvriendelijk. De belanghebbende moet zelf
maar naar het kantoor van de heffingsambtenaar komen om de stukken in te zien. Dat is in de huidige crisis lastig, zo niet
onmogelijk. De heffingsambtenaar zal de stukken dus moeten toesturen, of wachten met de hoorzitting totdat zijn kantoor
weer open is voor publiek. Het toesturen van de stukken, voor zover mogelijk, getuigt mijns inziens van klantvriendelijkheid.
De heffingsambtenaar zou dat, voor zover hij dat al niet gewoonlijk doet, mijns inziens zoveel mogelijk moeten doen.
Maar niet alle stukken lenen zich voor toesturen. De Hoge Raad oordeelde in het arrest van 4 mei 2018[11] dat “op de zaak
betrekking hebbende stukken” alle stukken zijn die de heffingsambtenaar ter beschikking staan of hebben gestaan en van
belang kunnen zijn voor de beslechting van de geschilpunten. In het arrest van 17 augustus 2018[12] over de Waalwijkse
grondstaffels oordeelt de Hoge Raad dat gegevens die worden opgeslagen, bewerkt, verwerkt of beheerd in databases in
beginsel op de zaak betrekking hebben, voor zover zij van belang zijn voor de zaak en voor het bestuursorgaan
raadpleegbaar zijn. Als de belanghebbende de werking van een door de heffingsambtenaar gehanteerd softwareprogramma
wil controleren of betwisten, dan moet de heffingsambtenaar ervoor zorgen dat de keuzes, aannames en gegevens die bij
dat softwareprogramma zijn gehanteerd, inzichtelijk en controleerbaar zijn.
De heffingsambtenaar moet hier dus kiezen: zoveel mogelijk proberen toe te sturen, of, als dat niet lukt, de hoorzitting
uitstellen. Hierbij speelt natuurlijk mee dat de “op de zaak betrekking hebbende stukken” voor no-cure-no-pay-bedrijven een
gewild onderwerp zijn van procedures. De heffingsambtenaar moet hier dus uiterst zorgvuldig zijn keuze maken, om een
proceskostenvergoeding in beroep te voorkomen. Hij zal zijn uiteindelijk gemaakte keuze ook goed moeten communiceren
en documenteren, om deze in beroep succesvol te kunnen verdedigen.

(Telefonisch) horen

Horen gebeurt in het fiscale alleen op verzoek. Dat kan in persoon (ten kantore van de heffingsambtenaar of bij de
belanghebbende thuis[13]) of telefonisch. De jurisprudentie is daarin inmiddels helder: bij een verzoek om telefonisch horen
moet de heffingsambtenaar een belangenafweging maken, alvorens dat gerechtvaardigd te kunnen weigeren.[14] De
heffingsambtenaar moet afwegen of het horen, als dat telefonisch plaatsvindt, voldoende zorgvuldig kan geschieden.
De praktijk ging tot nu toe echter steeds over de situatie waarin de heffingsambtenaar niet telefonisch wilde horen. Door de
crisis kan ik mij voorstellen dat hij dat nu juist wel zou willen. Indien een belanghebbende of een gemachtigde toch in
persoon gehoord wil worden, dan kan de heffingsambtenaar de hoorzitting natuurlijk uitstellen tot zijn kantoor weer geopend
is voor publiek. Maar hij moet wel beducht zijn voor uitstellers. Niet zelden proberen no-cure-no-pay-bedrijven de hoorzitting
zo lang te rekken dat de beslistermijn verstrijkt. Natuurlijk kan die worden verlengd,[15] ik kom daar later nog op terug. Ook
voor moedwillige uitstellers kent de jurisprudentie inmiddels een oplossing. Hof Den Haag[16] oordeelde dat, indien een
belanghebbende aandringt op het afdoen van bezwaar, de heffingsambtenaar er van mocht uitgaan dat belanghebbende
niet meer wilde worden gehoord.
De praktijk wijst uit dat er meestal wel overeenstemming te bereiken is tussen partijen over de vraag of er telefonisch
gehoord moet worden, maar dat discussies vaak gaan over de planning van de hoorzitting. Veel (no-cure-no-
pay)gemachtigden proberen de planning zoveel mogelijk naar hun eigen hand te zetten. Begrijpelijk, maar het is de
heffingsambtenaar die aan zet is om de termijn te bepalen.[17] Dat moet hij natuurlijk wel zorgvuldig doen. Hof Den Haag[18]

oordeelde, in het geval van een belanghebbende die niet reageerde op het in de brieven opgenomen verzoek om binnen
twee weken, respectievelijk één week, contact op te nemen voor het maken van een afspraak voor een hoorgesprek, dat
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niet kan worden afgeleid dat belanghebbende (stilzwijgend) afstand had gedaan van haar recht te worden gehoord. De
heffingsambtenaar had dus een uitnodiging moeten sturen.
Overigens geldt geen hoorplicht[19] indien volledig duidelijk is dat het bezwaar (kennelijk) niet-ontvankelijk is. Zoals ik
hiervoor aangaf, moet de heffingsambtenaar dan natuurlijk wel de mogelijke verschoonbaarheid onderzoeken.
Voor nevenvorderingen, zoals de (hoogte van) de proceskostenvergoeding, geldt ook geen hoorplicht. Als alleen nog de
hoogte van de proceskosten in geschil is, hoeft de heffingsambtenaar daar dus niet over te horen.[20]

Dat telefonisch horen een proceshandeling is, waarvoor een proceskostenvergoeding geldt, dat moge duidelijk zijn.[21]

Opname ter plaatse

Niet alle bezwaarschriften geven aanleiding om een pand binnen te bekijken. Dat hoeft ook niet.[22] De gemeente is, ter
voldoening aan de op haar rustende bewijslast, niet gehouden om belanghebbendes woning altijd inpandig op te nemen. In
het belastingrecht kennen we immers de vrije bewijsleer. Het is natuurlijk wel zo dat de rechter aan een taxatierapport dat is
opgesteld zonder een voorafgaande inpandige opname om die reden misschien minder bewijskracht toekent dan aan een
taxatierapport dat is opgemaakt na een inpandige opname.[23] Maar daarmee loop ik vooruit op de beroepsfase.
De Waarderingskamer raadt aan de opnames uit te stellen. Dat kan natuurlijk, al kan er in de 1,5 meter samenleving
mogelijk wel een opname van de buitenkant van het object plaatsvinden. Bij het uitstellen kan ook worden afgewogen of de
taxateur wel echt bij belanghebbende binnen moet zijn. De meeste belanghebbenden zullen best genegen zijn hun grieven
met foto’s of telefonisch aan de taxateur toe te lichten. Maar ook hier geldt: wat de heffingsambtenaar ook kiest, hij doet er
goed aan zijn keuze te motiveren aan de belanghebbende en deze goed vast te leggen
De heffingsambtenaar kan ook vragenlijsten sturen, om informatie over de secundaire objectkenmerken te verzamelen,
zoals in de recente uitspraken van de Rechtbank Midden-Nederland.[24] De heffingsambtenaar kan, indien de vragenlijsten
niet worden ingestuurd, een informatiebeschikking nemen en de bewijslast omdraaien. Hij moet belanghebbende daar
natuurlijk vooraf op wijzen.

Uitspraak

De beslistermijn is vastgelegd in art. 30 lid 9 Wet WOZ. Deze kan worden verdaagd met 6 weken.[25] Belangrijk is natuurlijk
dat de termijn binnen de beslistermijn verdaagd moet worden en niet na 31 december 2020. Verder uitstel kan in beginsel
alleen worden bewerkstelligd als belanghebbende daarmee instemt.[26]

Conclusie

De conclusie van deze beschouwing is niet zo spectaculair. Eigenlijk verandert er niet zo veel. De fiscale kaders zijn
hetzelfde, alleen de omstandigheden zijn onbekend en ook ongekend. De heffingsambtenaar moet naar mijn mening
coulance betrachten en inventief, maar ook beducht zijn. Hij moet zijn keuzes goed communiceren en documenteren, om in
beroep niet voor onaangename verrassingen komen te staan.
Nu we nog aan het begin van de Corona-crisis staan, valt nog niet te bezien of het de heffingsambtenaar lukt om in het
kalenderjaar alle bezwaarschriften af te doen. In dat verband is wel belangrijk om in het oog te houden dat de Hoge Raad[27]

vindt, dat de redelijke termijn (bij het vergoeden van een immateriële schadevergoeding) voor het afdoen van een
bezwaarschrift een half jaar is. Het is niet ondenkbaar dat ook de rechtbank vertraging zal gaan oplopen bij het afwikkelen
van beroepsprocedures. Een termijnoverschrijding ligt dan zeker in de lijn der verwachting. Het is te hopen dat de coulance
die de heffingsambtenaar in de richting van belanghebbende betracht, ook hem zal worden gegund.
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