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Samenvatting
Belanghebbende is minderjarig. In een belastingprocedure is zij bijgestaan door de partner van haar moeder. Zowel de moeder als de
gemachtigde heeft het ouderlijk gezag over belanghebbende. De rechtbank heeft aan belanghebbende geen proceskostenvergoeding
toegekend, omdat sprake is van een familierelatie en een gezamenlijke huishouding door belanghebbende, de moeder en de
gemachtigde. In dat geval mag worden aangenomen dat de rechtsbijstand niet op zakelijke basis is verleend, aldus de rechtbank. De
Hoge Raad sluit zich daarbij aan. De door de gemachtigde verleende rechtsbijstand ging de gebruikelijke hulp tussen ouders en kind
niet te buiten. Daarom kan niet worden aangenomen dat deze rechtsbijstand op zakelijke basis is verleend.

Feiten
2.1. Belanghebbende is minderjarig. Haar moeder (hierna: de moeder) is haar wettelijke vertegenwoordiger. De partner van de moeder,
die belanghebbende als kind heeft erkend, treedt in de onderhavige procedure op als gemachtigde van belanghebbende (hierna: de
gemachtigde). Zowel de moeder als de gemachtigde heeft het ouderlijk gezag over belanghebbende.

Geschil
2.2. De Rechtbank heeft geen termen aanwezig geacht om de heffingsambtenaar te veroordelen in de proceskosten. Hiertoe heeft de
Rechtbank overwogen

1°dat sprake is van een familierelatie en het gezamenlijk voeren van een huishouding door belanghebbende, de moeder en de
gemachtigde,

2°dat in deze omstandigheden in beginsel moet worden aangenomen dat de rechtsbijstand niet op zakelijke basis is verleend en
3°dat zij in deze zaak geen reden heeft om tot een ander oordeel te komen.

Rechtsoverwegingen
2.3. Het Hof heeft zich bij de overwegingen van de Rechtbank aangesloten. In dit oordeel ligt kennelijk besloten dat de door de
gemachtigde verleende rechtsbijstand de gebruikelijke hulp tussen ouders en kinderen niet te buiten ging en dat om die reden niet kan
worden aangenomen dat deze rechtsbijstand op zakelijke basis is verleend. Aldus opgevat geeft dit oordeel geen blijk van een onjuiste
rechtsopvatting (zie HR 19 oktober 2012, nr. 11/04773, ECLI:NL:HR:2012:BY0531, BNB 2012/317 (red.: NTFR 2012/2528); vgl. ook
HR 16 september 1981, nr. 20684, BNB 1981/296). Het oordeel is ook niet onbegrijpelijk en behoefde geen nadere motivering. Het
derde middel, dat zich hiertegen richt, is derhalve ongegrond.
2.4. De overige middelen kunnen niet tot cassatie leiden. Dit behoeft, gezien artikel 81, lid 1, van de Wet op de rechterlijke organisatie,
geen nadere motivering nu die middelen niet nopen tot beantwoording van rechtsvragen in het belang van de rechtseenheid of de
rechtsontwikkeling.
(Volgt ongegrondverklaring.)

Commentaar
De belastingplichtige procedeert in deze zaak over leges. In deze procedure wordt zij bijgestaan door de partner van haar moeder. Met
deze partner en haar moeder vormt de belastingplichtige een huishouding. In het arrest van 19 oktober 2012 (NTFR 2012/2528) heeft
de Hoge Raad richtlijnen gegeven hoe in zo’n situatie moet worden omgegaan met het vergoeden van de gemaakte proceskosten. De
Hoge Raad oordeelde dat een vergoeding bij een familierelatie achterwege blijft indien de betrokken bijstandverlener tot het huishouden
van de belastingplichtige behoort. In lijn met dit arrest oordeelt de Hoge Raad dan ook dat in deze procedure niet toegekomen kan
worden aan het vergoeden van de proceskosten nu sprake is van een gezamenlijke huishouding.

[1] Mr. M.H.W.N. Lammers is advocaat bij Hertoghs advocaten – belastingkundigen.
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