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Samenvatting
B en W hebben bij de vergunningverlening een specificatie van het legesbedrag en een rechtsmiddelverwijzing opgenomen. Verder
wordt aangekondigd dat binnenkort een factuur zal worden toegestuurd. Deze factuur ontvangt belanghebbende enkele dagen later van
de heffingsambtenaar. Niet het college maar de heffingsambtenaar was bevoegd tot het heffen van leges en belanghebbende voert dat
in rechte aan. De rechtbank heeft het beroep ongegrond verklaard.
Het hof overweegt dat belanghebbende het besluit van B en W terecht heeft opgevat als een kennisgeving van de legesheffing. De
rechtsmiddelverwijzing duidt hier ook op. Dat het bedrag van de leges is opgenomen nà de handtekening en dat het slechts de
bedoeling is geweest om belanghebbende te informeren maakt dit niet anders. Nu echter korte tijd na de kennisgeving door de
heffingsambtenaar aan belanghebbende een factuur is gestuurd, zoals was aangekondigd, is het bevoegdheidsgebrek hiermee
hersteld. (Vergelijk HR 24 december 2010, nr. 10/00154, NTFR 2011/181).
(Hoger beroep ongegrond.)

Commentaar
Op 24 december 2010 heeft de Hoge Raad – kort gezegd – bepaald dat een bevoegdheidsgebrek bij aanslagoplegging (eruit
bestaande dat belasting wordt geheven door een niet tot belastingheffing bevoegd bestuursorgaan) kan worden hersteld wanneer het
wel tot belastingheffing bevoegd bestuursorgaan deze aanslag in de bezwaarfase inhoudelijk beoordeelt en uitspraak op bezwaar doet
(NTFR 2011/181).De Hoge Raad verwijst naar de in de conclusie van A-G IJzerman van 30 september 2010 (NTFR 2010/2434)
aangehaalde rechtspraak van de andere hoogste bestuursrechters. Aldus een praktische oplossing die ook nog eens de rechtseenheid
ten goede komt. Het arrest werd dan ook zeer positief ontvangen in de fiscale literatuur. De aan dit arrest voorafgaande, maar
gelijkluidende, conclusie van A-G IJzerman kon daarentegen wel op (terechte) kritiek rekenen (zie o.a. ‘Wie is de inspecteur?’ van
Oostdam in TFB 2010/08).
Maar goed, de Hoge Raad heeft nu eenmaal geoordeeld. Onduidelijk is nog wel of een dergelijk bevoegdheidsgebrek nog kan worden
hersteld in het geval de uitspraak op bezwaar wordt gedaan door het bevoegde bestuursorgaan op een moment dat de heffingstermijn
is verstreken. Daarnaast komt de vraag bij mij op of – in het geval geen bezwaarschrift wordt ingediend tegen de onbevoegd geheven
belasting en bijgevolg het bevoegdheidsgebrek niet wordt hersteld – de invordering van onbevoegd geheven belasting niet op
problemen stuit. Maar ongetwijfeld zal een civiele rechter in staat zijn om een praktische oplossing te bedenken om de invordering van
een nietige belastingaanslag toch mogelijk te achten.
In het onderhavige geval zijn door het (onbevoegde) college van burgemeester en wethouders van de gemeente Grootegast (provincie
Groningen) leges ten behoeve van de aanvraag van een bouwvergunning geheven. Vier dagen later verstuurt de (bevoegde)
heffingsambtenaar een factuur ter zake van de verschuldigde leges aan belanghebbende. Hof Leeuwarden oordeelde – onder verwijzing
naar het hiervoor aangehaalde arrest – dat de heffingsambtenaar door de toezending van de factuur het (primaire) heffingsbesluit tot het
zijne heeft gemaakt waarmee het bevoegdheidsgebrek is hersteld. Aldus acht Hof Leeuwarden herstel van een bevoegdheidsgebrek
mogelijk voorafgaande aan de door een bevoegd bestuursorgaan gedane uitspraak op bezwaar. Gezien de praktische wijze waarmee
de Hoge Raad omgaat met bevoegdheidsgebreken zal deze uitspraak ook wel door de beugel kunnen. Daarbij komt nog dat in het
onderhavige geval de (bevoegde) heffingsambtenaar ook de uitspraak op bezwaar heeft gedaan en al reeds daarom het
bevoegdheidsgebrek geacht moet worden te zijn hersteld.
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