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Rechtbank verleent ten onrechte geen uitstel van de zitting
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Noot

Belanghebbende hee� beroep ingesteld tegen twee aan hem opgelegde naheffingsaanslagen parkeerbelasting.
Belanghebbende hee� op 20 mei 2021 om uitstel van de zitting van 14 juni 2021 bij de rechtbank verzocht. De rechtbank
hee� dit verzoek afgewezen. In hoger beroep is in geschil of de rechtbank het verzoek om uitstel van de zitting terecht hee�
afgewezen. Volgens het hof is het verzoek ten onrechte afgewezen. De gemachtigde van belanghebbende hee� tijdig een
verzoek om uitstel gedaan en hee� daarbij aangegeven dat hij aanwezig moest zijn bij een andere, aanmerkelijk meer
voorbereiding vergende complexe rechtszaak, op dezelfde dag en in een ander gebouw. De gemachtigde van
belanghebbende hee� op de zitting bij het hof toegelicht waarom hij prioriteit moest geven aan het bijwonen van die
andere zaak en daarom op 14 juni 2021 niet op de zitting van de rechtbank was verschenen. Het is vaste rechtspraak dat de
mondelinge behandeling van de zaak centraal staat en deze essentieel is in een belastingprocedure. De rechtbank had om
die reden zich ervan dienen te vergewissen om welke reden de gemachtigde van belanghebbende zijn uitstelverzoek deed
door hem in de gelegenheid te stellen zijn verzoek toe te lichten en zo nodig daaromtrent door te vragen. De rechtbank had
het uitstelverzoek niet met een algemene reden mogen weigeren. Het hof vernietigt daarom de uitspraak van de rechtbank
en verwijst de zaak terug naar de rechtbank.

(Hoger beroep gegrond.)

Opvallend is dat in rb. Den Haag 28 juni 2021, nr. 20/5179, ECLI:NL:RBDHA:2021:10454 die aan de onderhavige uitspraak
van het hof voorafging, niet wordt vermeld dat belanghebbende hee� verzocht om uitstel voor de geplande zitting van 14
juni 2021 noch dat dit verzoek door de rechtbank werd afgewezen. Uit de uitspraak van de rechtbank volgt alleen dat
belanghebbende - zonder bericht van verhindering – niet ter zitting is verschenen. Wat daar ook van zij, uit de
jurisprudentie volgt dat de rechter in belastingzaken een verzoek om uitstel van het onderzoek ter zitting moet inwilligen
indien een partij daar tijdig om verzoekt en gewichtige redenen aanvoert (HR 22 april 2022, nr. 20/01057, NTFR 2022/1736).
Uit het Procesreglement bestuursrecht rechtbanken 2021 (Stcrt. 2022, 1480) (hierna: het Procesreglement) volgt eveneens
dat zodra partijen een uitnodiging voor de zitting ontvangen, een verzoek om uitstel van de behandeling ter zitting, onder
aanvoering van gewichtige redenen en tijdig, moet worden ingediend.

In dit geval hee� belanghebbende op 20 mei 2021 uitstel gevraagd voor de zitting van 14 juni 2021. Het begrip 'tijdig' wordt
in het Procesreglement als volgt gedefinieerd ‘zo spoedig mogelijk na ontvangst van de uitnodiging of zo spoedig mogelijk
nadat van de tot uitstel vragende omstandigheid is gebleken’. Een kort voor de zitting gedaan verzoek om uitstel is dus niet
per se te laat (HR 28 januari 2011, nr. 09/04360, NTFR 2011/258). Op de tijdigheid van het verzoek gaat het hof overigens
niet in.

Een verzoek om uitstel dient in beginsel te worden ingewilligd, ‘tenzij de bestuursrechter oordeelt dat zwaarder wegende
bij de behandeling van de zaak betrokken belangen hieraan in de weg staan’ (art. 2.13 Procesreglement). Bovendien dient
de rechter het afwijzen van een verzoek om uitstel van de zitting te motiveren (HR 28 januari 2011, nr. 09/04360, NTFR
2011/258). Uit de uitspraak van het hof blijkt dat de rechtbank het verzoek om uitstel van belanghebbende hee� geweigerd
onder de mededeling dat uitstel alleen in uitzonderlijke omstandigheden wordt verleend. Een dergelijk oordeel is in lijn
met het procesreglement noch de jurisprudentie. Het hof oordeelt dan ook dat het gevraagde uitstel door de rechtbank op
basis van een (te) algemene reden is geweigerd. Alhoewel het (financiële) belang van de onderhavige zaak gering is, wordt
de zaak – mijns inziens terecht – terugverwezen naar de rechtbank.
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