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Samenvatting

Uitspraak

Feiten

Belanghebbende hee� in een BPM-procedure in 2019 hoger beroep ingesteld bij het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden.
Daarna hee� de Hoge Raad in een arrest van 1 mei 2020, nr. 18/02168, NTFR 2020/1812 geoordeeld dat ook gebruikte
voertuigen uit andere lidstaten in aanmerking kunnen komen voor toepassing van art. 16a BPM. Ter zitting van het hof op
15 juni 2021 hee� belanghebbende zich met succes beroepen op dit arrest. Het hof hee� daarom het verschuldigde bedrag
aan BPM verminderd. Het hof hee� echter geen proceskostenvergoeding toegekend, omdat het instellen van het (hoger)
beroep uitsluitend voortvloeide uit de handelwijze van belanghebbende. Belanghebbende had het verzoek om toepassing
van art. 16a BPM al eerder in de procedure kunnen doen, aldus het hof. De Hoge Raad vernietigt deze beslissing over de
proceskostenvergoeding. Nadat belanghebbende hoger beroep had ingesteld, hee� de Hoge Raad arrest gewezen over
toepassing van art. 16a BPM. Naar aanleiding van dit arrest hee� belanghebbende pas verzocht om toepassing van dit
artikel. De rechter kan een proceskostenvergoeding niet achterwege laten als redelijkerwijs nog twijfel kon bestaan over de
uitleg of toepassing van de wet. Daarvan is in dit geval sprake, zodat belanghebbende recht hee� op een
proceskostenvergoeding.

2.1.1. Belanghebbende hee� drie gebruikte personenauto’s vanuit het buitenland overgebracht naar Nederland met het
oog op registratie in het Nederlandse kentekenregister. Voor elke auto afzonderlijk hee� belanghebbende in de maand
januari 2018 een bedrag aan belasting van personenauto’s en motorrijwielen (hierna: bpm) op aangi�e voldaan.

2.1.2. De Inspecteur hee� de tegen de voldoening van de hiervoor bedoelde bedragen aan bpm gemaakte bezwaren
ongegrond verklaard. De Rechtbank hee� de daartegen ingestelde beroepen bij uitspraak van 25 juni 2019 ongegrond
verklaard.

2.1.3. Belanghebbende hee� zich bij het Hof tijdens het onderzoek ter zitting op 15 juni 2021 voor het eerst op het
standpunt gesteld dat ter zake van de registratie van één personenauto (hierna: auto 3) op de voet van artikel 16a, lid 1, van
de Wet op de belasting van personenauto’s en motorrijwielen 1992 (hierna: de Wet) een in een eerder jaar dan 2018
geldend, lager bpm-tarief moet worden toegepast. Belanghebbende hee� daarbij gewezen op het arrest van de Hoge Raad
van 1 mei 2020, ECLI:NL:HR:2020:821 (red. NTFR 2020/1812) (hierna: het arrest van 1 mei 2020). Toepassing van artikel 16a
van de Wet leidt, aldus belanghebbende, tot een verdere vermindering van de verschuldigde bpm voor die auto.

2.2.1. De Inspecteur hee� tijdens het onderzoek ter zitting erkend dat dit standpunt van belanghebbende moet leiden tot
gedeeltelijke teruggaaf van de voor auto 3 voldane bpm. Het Hof hee� het hoger beroep uitsluitend om die reden gegrond
verklaard voor zover het auto 3 betre� en de uitspraak van de Rechtbank op die grond vernietigd. Het Hof hee� de
uitspraak van de Inspecteur met betrekking tot auto 3 vernietigd en beslist dat voor auto 3 het verschuldigde bedrag aan
bpm minder is dan belanghebbende had voldaan.

2.2.2. Het Hof hee� geoordeeld dat er geen aanleiding is voor een veroordeling van de Inspecteur in de proceskosten in
verband met de behandeling van het beroep en het hoger beroep. Het Hof hee� daartoe overwogen dat wanneer een
belanghebbende in (hoger) beroep geheel of gedeeltelijk in het gelijk wordt gesteld, als regel de door hem in (hoger)
beroep gemaakte kosten in aanmerking komen voor vergoeding op de voet van artikel 8:75 Awb. Van deze regel kan echter
worden afgeweken, indien de noodzaak tot het instellen van (hoger) beroep uitsluitend voortvloeide uit de handelwijze van
de belanghebbende, aldus het Hof, onder verwijzing naar de arresten van de Hoge Raad van 12 mei 2006,
ECLI:NL:HR:2006:AX0985 (red. NTFR 2006/717) (hierna: het arrest van 12 mei 2006), en van 5 januari 2007,
ECLI:NL:HR:2007:AZ5556 (red. NTFR 2007/119). De in laatstbedoelde arresten weergegeven uitzonderingssituatie doet zich
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Beoordeling van de middelen

Proceskosten

naar het oordeel van het Hof in dit geval voor omdat het verzoek om toepassing van artikel 16a van de Wet door
belanghebbende pas in de procedure bij het Hof is aangevoerd, terwijl belanghebbende, op wie te dezen naar het oordeel
van het Hof de stelplicht en de bewijslast rust, dit verzoek al eerder had kunnen doen en belanghebbende niet verder hee�
toegelicht waarom het verzoek eerst in de procedure bij het Hof is gedaan.

3.1.1. Middel XI is onder meer gericht tegen de hiervoor in 2.2.2 weergegeven oordelen van het Hof over het niet doen
vergoeden van de kosten van rechtsbijstand die belanghebbende voor de behandeling van het beroep en hoger beroep
hee� gemaakt.

3.1.2. De in het arrest van 12 mei 2006 weergegeven mogelijkheid voor de rechter om toekenning van een
proceskostenvergoeding achterwege te laten, ziet niet op gevallen waarin ten tijde van het voldoen op aangi�e

redelijkerwijs twijfel kon bestaan over de uitleg of toepassing van de wet of het Unierecht.

3.1.3. Nadat belanghebbende hoger beroep bij het Hof had ingesteld, hee� de Hoge Raad in het arrest van 1 mei 2020
geoordeeld dat ook uit andere lidstaten afkomstige, gebruikte personenauto’s in aanmerking kunnen komen voor
toepassing van artikel 16a van de Wet wanneer niet is uitgesloten dat deze motorvoertuigen in Nederland worden
onderworpen aan een hogere belasting dan de bpm die nog rust op gelijksoortige in het binnenland verhandelde,
geregistreerde motorvoertuigen. De stukken van het geding laten geen andere conclusie toe dan dat belanghebbende het
hiervoor in 2.1.3 weergegeven standpunt in hoger beroep klaarblijkelijk naar aanleiding van dit arrest hee� ingenomen.
Gelet op hetgeen hiervoor in 3.1.2 is overwogen, geldt dat onder deze omstandigheden belanghebbende in verband met de
gegrondverklaring van het beroep en het hoger beroep recht hee� op een vergoeding van de kosten van rechtsbijstand die
zij in verband met de behandeling van het beroep en het hoger beroep hee� gemaakt. De hiervoor in 2.2.2 weergegeven
oordelen van het Hof geven dan ook ofwel blijk van een onjuiste rechtsopvatting ofwel zijn die oordelen - als het Hof van de
juiste rechtsopvatting is uitgegaan - onbegrijpelijk. Middel XI slaagt in zoverre.

3.2. De Hoge Raad hee� ook de overige klachten over de uitspraak van het Hof beoordeeld. De uitkomst hiervan is dat deze
klachten niet kunnen leiden tot vernietiging van de uitspraak van het Hof. De Hoge Raad hoe� niet te motiveren waarom hij
tot dit oordeel is gekomen. Bij de beoordeling van deze klachten is het namelijk niet nodig om antwoord te geven op
vragen die van belang zijn voor de eenheid of de ontwikkeling van het recht (zie artikel 81, lid 1, van de Wet op de
rechterlijke organisatie).

3.3.1. Gelet op hetgeen hiervoor in 3.1.3 is overwogen, kan de uitspraak van het Hof niet in stand blijven. De Hoge Raad kan
de zaak afdoen.

3.3.2. Belanghebbende hee� vanwege de gegrondverklaring van het beroep en het hoger beroep betreffende auto 3, op
grond van artikel 8:75, lid 1, Awb in samenhang gelezen met artikel 2, lid 1, letter a, van het Besluit proceskosten
bestuursrecht, recht op een vergoeding van de kosten van rechtsbijstand die zij in verband met de behandeling van het
beroep en het hoger beroep hee� gemaakt.

De Staatssecretaris zal worden veroordeeld in de kosten van het geding in cassatie en de Inspecteur zal worden
veroordeeld in de kosten van het geding voor het Hof en van het geding voor de Rechtbank. Bij de berekening van de
vergoeding voor beroepsmatig verleende rechtsbijstand gaat de Hoge Raad uit van de waarde per punt die is neergelegd in

punt 2 van onderdeel B1 van de bijlage bij het Besluit proceskosten bestuursrecht.
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Noot

Voetnoten

(Volgt vernietiging van de uitspraak van het Hof voor zover deze betre� de beslissing over de proceskostenvergoeding en
veroordeling van de staatssecretaris en inspecteur in de kosten van het geding.)

Belanghebbende neemt in zijn pleitnota in hoger beroep een nieuw standpunt in. Hof Arnhem-Leeuwarden komt tot het
oordeel dat het hoger beroep gegrond is, oordeelt dat de Inspecteur het griffierecht aan belanghebbende dient te
vergoeden maar kent geen proceskostenvergoeding in verband met de behandeling van het beroep en hoger beroep toe
(13 juli 2021, nrs. 19/01043 en 19/01045, ECLI:NL:GHARL:2021:6732). De Hoge Raad casseert de uitspraak van het hof.

Allereerst merk ik op dat de mogelijkheid tot het innemen van nieuwe standpunten (en het aanvoeren van nieuwe
gronden) in hoger beroep het gevolg is van de herkansingsfunctie van het hoger beroep. Tijdens de parlementaire
behandeling is daarover opgemerkt dat ‘al met al zullen nieuwe beroepsgronden, argumenten en bewijsmiddelen in hoger
beroep dus als regel mogelijk zijn, tenzij gezegd kan worden dat een goede procesorde zich daartegen verzet.’
(Kamerstukken II 2003/04, 29251, nr. 3, p. 9-10).

Eerder dit jaar wees de Hoge Raad reeds een arrest over de gevolgen van het in een laat stadium innemen van een nieuw
standpunt voor het al dan niet toekennen van een proceskostenvergoeding (HR 8 juli 2022, nr. 21/02978, NTFR 2022/2870).
In dit arrest oordeelde de Hoge Raad dat (i) een rechter of raadsheer een beslissing om geen proceskosten te vergoeden
dient te motiveren, (ii) dat hij niet kan volstaan met de constatering dat een standpunt pas in hoger beroep is ingenomen
en (iii) dat hij pas tot een dergelijk oordeel mag komen nadat hij die belanghebbende in de gelegenheid hee� gesteld een
toelichting te geven. Uit de uitspraak van het hof volgt weliswaar dat belanghebbende geen toelichting hee� gegeven,
maar niet of belanghebbende ook is gevraagd een toelichting te geven.

De Hoge Raad gaat in zijn arrest van 8 juli 2022 ook in op de vraag hoe moet worden omgegaan met nieuwe jurisprudentie
(r.o. 3.4.8). Ingeval tijdens een procedure nieuwe jurisprudentie wordt gepubliceerd met een nieuwe rechtsontwikkeling en
de belanghebbende doet een beroep op die nieuwe jurisprudentie, bestaat er geen aanleiding om bij gegrondverklaring
van het (hoger) beroep de belanghebbende wat betre� het toekennen van een proceskostenvergoeding tegen te werpen
dat hij zelf niet eerder op de mogelijkheid van een nieuwe rechtsontwikkeling hee� geanticipeerd. Dit kan alleen anders
zijn indien het nieuwe standpunt buiten beschouwing wordt gelaten, omdat de rechter in de goede procesorde beletselen
ziet om het nieuwe standpunt alsnog in behandeling te nemen. Uit onderdeel 4.2 van de hofuitspraak volgt echter dat het
hof de goede procesorde niet geschonden acht.

De Hoge Raad oordeelt in het onderhavige arrest dat de stukken van het geding geen andere conclusie toelaten dan dat het
standpunt is ingenomen naar aanleiding van een recent arrest. In dat kader en conform het arrest van 8 juli 2022 kan de
hofuitspraak niet in stand blijven. Mijns inziens komt de Hoge Raad dan ook terecht tot het oordeel dat belanghebbende
recht hee� op een (forfaitaire) vergoeding van de kosten van rechtsbijstand die hij in verband met de behandeling van het
beroep en hoger beroep hee� moeten maken.

1) . Vgl. HR 8 juli 2022, ECLI:NL:HR:2022:1040, rechtsoverweging 3.4.8 (red. NTFR 2022/2870).

2) . Vgl. HR 27 mei 2022, ECLI:NL:HR:2022:752, rechtsoverwegingen 5.2 tot en met 5.8 (red. NTFR 2022/2490).
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