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Samenvatting 

De inspecteur heeft aan een belastingschuldige naheffingsaanslagen loonheffingen opgelegd. De aanslagen hebben een 

adres in Bulgarije en in het briefhoofd staat ‘aantekenen’ vermeld. Omdat de naheffingsaanslagen onbetaald bleven, heeft 

de ontvanger belanghebbende als inlener aansprakelijk gesteld. Omdat de ontvanger niet aan zijn bewijslast kon voldoen 

dat de aanslagen daadwerkelijk verzonden waren, is de aansprakelijkstelling bij uitspraak op bezwaar vernietigd. De 

ontvanger heeft een forfaitaire kostenvergoeding toegekend. In beroep is enkel nog de hoogte van de kostenvergoeding in 

geschil. Belanghebbende wil een integrale kostenvergoeding. 

De rechtbank stelt vast dat de ontvanger niet beschikt over een bewijs van de bekendmaking van de onderliggende 

naheffingsaanslagen. Hij beschikte niet over een zogeheten 3S-code, terwijl die er wel had moeten zijn, omdat in het 

briefhoofd staat dat de aanslagen aangetekend verstuurd moesten worden. De ontvanger geeft aan dat op het moment 

van de aansprakelijkstelling er geen verzendadministratie was. Naar het oordeel van de rechtbank was het voor de 

ontvanger derhalve duidelijk dat hij niet over een bewijs van verzending beschikte. Hij heeft geen nader onderzoek gedaan 

naar de bekendmaking terwijl hij wist dat de aanslagen onbetaald waren gebleven. Onder die omstandigheden is het 

ernstig onzorgvuldig om belanghebbende aansprakelijk te stellen voor een bedrag van € 307.099. Van een ontvanger mag 

immers extra zorgvuldigheid worden gevraagd om er zeker van te zijn dat de aansprakelijkstelling rechtmatig is. Onder die 

omstandigheden is een hogere dan forfaitaire vergoeding gerechtvaardigd. De rechtbank stelt het bedrag van de 

vergoeding vast op € 10.000. De rechtbank ziet echter geen reden om de vergoeding van de proceskosten in de 

beroepsfase op een hoger bedrag vast te stellen dan het forfait. Omdat een forfaitaire vergoeding het uitgangspunt is, had 

belanghebbende in de bezwaarfase expliciet moeten verzoeken om een hogere vergoeding. 

 



 

 

(Beroep gegrond.) 

Commentaar 

De regeling van art. 7:15 Awb beoogt de belastingplichtige tegemoet te komen in de gemaakte proceskosten als het 

bezwaar leidt tot herroeping van het besluit wegens aan het bestuursorgaan te wijten onrechtmatigheid. Een dergelijke 

onrechtmatigheid wordt veelal aangenomen als het besluit wordt herroepen. De wetgever heeft er nadrukkelijk voor 

gekozen om niet standaard een integrale proceskostenvergoeding toe te kennen. Voor een hogere vergoeding moeten 

bijzondere omstandigheden aanwezig zijn. De forfaitaire vergoeding dekt de daadwerkelijke proceskosten meestal echter 

niet. 

 
Een hogere vergoeding? 

Aanleiding tot een verhoging van de vergoeding zag de minister voor Rechtsbescherming eind vorig jaar niet: ‘Een 

verhoging zou het averechtse effect kunnen hebben dat bestuursorganen terughoudender worden om primaire besluiten   

te heroverwegen en zo nodig te herroepen met als gevolg een toename van het beroep op de rechter.’ Bovendien zou een 

verhoging van de proceskostenvergoeding volgens de minister ertoe leiden dat er minder ruimte bestaat voor een  

informele afhandeling van het geschil, terwijl juist wordt ingezet op deformalisering van de bezwaarfase. Wel wordt de 

proceskostenvergoeding voor beroepsmatig verleende rechtsbijstand in (hoger) beroep ex art. 8:75 Awb per 1 juli 2021 met 

40% verhoogd (Stb. 2020, 524), behalve in WOZ- en BPM-zaken. Een hogere proceskostenveroordeling in deze fases kan 

volgens de minister een drijfveer zijn om betere primaire besluiten te nemen en maakt onderdeel uit van een pakket 

maatregelen dat de dienstverlening door de overheid moet verbeteren. De Afdeling advisering van de Raad van State 

plaatste, net als diverse geconsulteerde instanties, ‘vraagtekens bij de niet nader gemotiveerde stelling dat een hogere 

proceskostenvergoeding bestuursorganen zal prikkelen tot het voeren van minder procedures’. Terecht wijst de Afdeling er 

voorts op dat de uiteenlopende benadering voor de bezwaar- en (hoger)beroepsfase moeilijk te volgen is. Het lijkt niet 

aannemelijk dat het bestuursorgaan zou vasthouden aan een besluit vanwege een dreigende hogere vergoeding in de 

bezwaarfase, terwijl het gevolg daarvan een nog hogere vergoeding bij de bestuursrechter is. Desondanks is ervoor 

gekozen de forfaitaire proceskostenvergoeding in bezwaar niet te verhogen. 

 
Gebrek aan bewijs rechtvaardigt een bovenforfaitaire vergoeding? 

In dit geval had de ontvanger volgens de rechtbank onzorgvuldig gehandeld door de inlener aansprakelijk te stellen, nu hij 

niet kon voldoen aan de bewijslast dat de naheffingsaanslagen verzonden en ontvangen zijn. De rechtbank kende de 

aansprakelijk gestelde inlener daarom een bovenforfaitaire proceskostenvergoeding toe voor de bezwaarfase van € 10.000. 

De vraag die naar aanleiding van de uitspraak opkomt, is of het niet kunnen voldoen aan de bewijslast altijd tot toekenning 

van een bovenforfaitaire vergoeding moet leiden. Als de lijn uit deze uitspraak wordt gevolgd, lijkt dat wel het geval. Dat  

zou betekenen dat als de rechter de belastingplichtige in het gelijk stelt, omdat het bewijs voor het standpunt van de 

inspecteur/ontvanger ontbreekt, een bovenforfaitaire vergoeding op zijn plaats is. Dat is echter niet het beeld dat uit de 

rechtspraak volgt, waarin een bovenforfaitaire vergoeding een uitzondering is en niet alleen afhankelijk is van de vraag of  

er bewijs is voor het standpunt van de inspecteur/ontvanger. 

 
De vergoeding in de beroepsfase 

Voor de beroepsfase, waarin uitsluitend werd geprocedeerd over de hoogte van de proceskostenvergoeding, moest de 

inlener het met de forfaitaire vergoeding van € 1.068 doen. Net als in Rechtbank Noord-Holland 8 maart 2021, nrs. 20/153 

en 20/154, NTFR 2021/1417, waarin door de rechtbank een vergoeding van € 15.000 voor de bezwaarfase werd toegekend, 

oordeelde Rechtbank Zeeland-West-Brabant in dit geval dat het onzorgvuldige handelen in een eerdere fase op zichzelf niet 

rechtvaardigt dat ook in beroep een bovenforfaitaire kostenvergoeding wordt toegekend. Of sprake is van bijzondere 

omstandigheden die aanleiding geven tot een bovenforfaitaire vergoeding wordt derhalve per instantie beoordeeld, terwijl 

het standpunt verdedigbaar is dat (ook) de latere beroepsfase het gevolg is van het a priori in vergaande mate onzorgvuldig 

handelen van het bestuursorgaan. Als aanvankelijk correct was gehandeld, was de belastingplichtige alle procedures 

bespaard gebleven. Voor de in het gelijk gestelde belastingplichtige, die met een gemachtigde de procedures in zijn 

portemonnee voelt, zal dit onrechtvaardig voelen. 

Noot 

[1] Mr. S.A. Eckhardt is werkzaam als advocaat bij De Bont Advocaten. 


