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Uitbraak van coronavirus in 2020 vormt in algemene zin niet een
bijzondere omstandigheid die termijnverlenging rechtvaardigt
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Beroepschri� 22/00152 Art. 8:73 Awb

Hof Arnhem-Leeuwarden (14 december 2021, nr. 19/01529, NTFR 2022/187) hee� in een BPM-zaak geen vergoeding van
immateriële schade toegekend wegens overschrijding van de redelijke termijn. Het hof hee� geoordeeld dat de
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Uitspraak

Feiten

Geschil

Overwegingen

coronapandemie een uitzonderlijke en onvoorzienbare situatie is die de verlenging van de redelijke termijn van twee jaar
voor berechting in hoger beroep met vier maanden rechtvaardigt. Daarbij is, aldus het hof, rekening gehouden met de
periode waarin de gerechtsgebouwen gesloten waren en met een termijn van twee maanden voor het opnieuw inplannen
van verdaagde zittingen. De Hoge Raad vernietigt dit oordeel onder verwijzing naar zijn arrest HR 27 mei 2022, nr.
21/02977, NTFR 2022/2490. Volgens de Hoge Raad kan de uitbraak van het coronavirus in 2020 niet in algemene zin worden
aangemerkt als een bijzondere omstandigheid die een termijnverlenging rechtvaardigt. Die uitbraak vormt alleen een
bijzondere omstandigheid indien partijen waren uitgenodigd voor een zitting in de periode waarin de gerechtsgebouwen
gesloten waren (17 maart 2020 t/m 10 mei 2020) en het onderzoek ter zitting daarom opnieuw moest worden gepland. Dat
is hier niet aan de orde. De redelijke termijn van twee jaar voor het hoger beroep is hier dus wel overschreden, zodat aan
belanghebbende een vergoeding van € 500 toekomt.

2.1. Het Hof hee� het verzoek van belanghebbende om toekenning van een vergoeding van immateriële schade wegens
overschrijding van de redelijke termijn voor beslechting van het geschil in hoger beroep afgewezen. Het Hof hee�
geoordeeld dat de coronapandemie een uitzonderlijke en onvoorzienbare situatie is die de verlenging van de redelijke
termijn van twee jaar voor berechting in hoger beroep met vier maanden rechtvaardigt. Daarbij is, aldus het Hof, rekening
gehouden met de periode waarin de gerechtsgebouwen gesloten waren en met een termijn van twee maanden voor het
opnieuw inplannen van verdaagde zittingen. Aangezien het hoger beroep op 28 november 2019 is ingesteld en het Hof op
14 december 2021 uitspraak doet, is de redelijke termijn niet overschreden en komt belanghebbende niet in aanmerking
voor vergoeding van immateriële schade, aldus het Hof.

2.2.1. Middel IX is gericht tegen het hiervoor in 2.1 weergegeven oordeel van het Hof.

2.2.2. Het hiervoor in 2.1 weergegeven oordeel van het Hof getuigt van een onjuiste rechtsopvatting. De uitbraak van het
coronavirus in 2020 mag niet in algemene zin worden aangemerkt als een bijzondere omstandigheid die een verlenging
rechtvaardigt van de termijn van berechting die in de regel als redelijk is aan te merken. De uitbraak van het coronavirus
vormt alleen een bijzondere omstandigheid als hiervoor bedoeld, indien partijen waren uitgenodigd voor een onderzoek
ter zitting in de periode waarin de gerechtsgebouwen in verband met de uitbraak van dit virus waren gesloten (de periode

17 maart 2020 tot en met 10 mei 2020) en het onderzoek ter zitting daarom opnieuw moest worden gepland.  Uit de
stukken van het geding blijkt niet dat partijen zijn uitgenodigd voor een onderzoek ter zitting in de hiervoor bedoelde
periode van sluiting van de gerechtsgebouwen. Het Hof hee� de redelijke termijn van berechting in hoger beroep dan ook
ten onrechte verlengd. Middel IX slaagt daarom.

2.3. De Hoge Raad hee� ook de overige middelen beoordeeld. De uitkomst hiervan is dat deze middelen 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 middelen 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).

2.4. Gelet op hetgeen hiervoor in 2.2.2 is overwogen, kan de uitspraak van het Hof niet in stand blijven. De Hoge Raad kan
de zaak afdoen. Voor een verlenging van de voor de behandeling van het hoger beroep redelijk te achten termijn van twee
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3. Proceskosten

Noot

Voetnoten

jaar bestaat geen aanleiding. Belanghebbende hee� op 28 november 2019 hoger beroep ingesteld en het Hof hee� op 14
december 2021 uitspraak gedaan. Daarmee is de redelijke termijn voor berechting in hoger beroep overschreden, en wel
met minder dan zes maanden. Aan belanghebbende moet daarom een vergoeding van immateriële schade worden
toegekend ten bedrage van € 500 wegens overschrijding van de redelijke termijn in hoger beroep.

De Staat (de Minister van Justitie en Veiligheid) zal worden veroordeeld in de kosten van het geding in cassatie en in de
kosten van het geding voor het Hof. 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.

(Volgt vernietiging van de hofuitspraak wat betre� het verzoek om schadevergoeding en volgt veroordeling van de staat tot
vergoeding van € 500.)

In belastingzaken wordt indien de redelijke termijn is overschreden, behoudens bijzondere omstandigheden,
verondersteld dat de belanghebbende immateriële schade hee� geleden in de vorm van spanning en frustratie (zie o.a. HR
20 juni 2014, NTFR 2014/1800). In het overzichtarrest van 19 februari 2016 (HR 19 feburari 2016, NTFR 2016/752) hee� de
Hoge Raad geoordeeld dat voor de berechting van de zaak in hoger beroep als uitgangspunt geldt dat het gerechtshof
uitspraak doet binnen twee jaar nadat hoger beroep is ingesteld. De tweejaarstermijn geldt behoudens bijzondere
omstandigheden. Een bijzondere omstandigheid doet zich in beginsel niet voor indien de rechter op verzoek van een partij
de zitting voor de eerste keer uitstelt (HR 20 juni 2014, NTFR 2014/1800). Van een bijzondere omstandigheid is ook geen
sprake indien de behandeling van een zaak ter zitting moet worden onderbroken omdat een verzoek tot wraking is
ingediend (zie HR 7 november 2014, NTFR 2014/2725). Een verzoek om geheimhouding en het horen van getuigen is
evenmin een bijzondere omstandigheid (HR 19 februari 2016, NTFR 2016/752).

Verlenging van de redelijke termijn wegens corona is alleen toegestaan indien een zitting aanvankelijk was gepland in de
periode dat gerechtsgebouwen gesloten waren (HR 27 mei 2022, NTFR 2022/2490 en HR 24 juni 2022 NTFR 2022/2559). In
mijn noot bij het arrest van de Hoge Raad van 9 september 2022 (NTFR 2022/3291) ben ik hier reeds op ingegaan. Eveneens
ben ik ingegaan op de nagestreefde rechtseenheid tussen de hoogste bestuursrechters. Rechtseenheid wordt natuurlijk
niet alleen nagestreefd tussen de hoogste bestuursrechters, maar ook tussen de lagere rechters. Wat opvalt is dat de door
de Hoge Raad gecasseerde hofuitspraken (HR 27 mei 2021, NTFR 2022/2490, HR 24 juni 2021, NTFR 2022/2559 en HR 9
september 2022, NTFR 2022/3291), waarin door de Hoge Raad werd beslist dat ten onrechte geen proceskostenvergoeding
was toegekend door het hof, allemaal uitspraken van Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden betreffen. Ook de onderhavige
gecasseerde uitspraak is van Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden. Het zou mijns inziens niet zo moeten zijn dat één hof geen
schadevergoeding wegens overschrijding van de redelijke termijn toekent, ook nadat de Hoge Raad meerdere malen de
gevolgen van de coronapandemie voor de redelijke termijn expliciet hee� geduid, terwijl de andere drie hoven dit wel
doen.

1) . Vgl. HR 27 mei 2022, ECLI:NL:HR:2022:752, rechtsoverwegingen 3.4.1 en 3.4.2.

2) . Vgl. HR 27 mei 2022, ECLI:NL:HR:2022:752, rechtsoverwegingen 5.2 tot en met 5.8.
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