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Samenvatting

Een gemachtigde heeft voor diverse cliënten, waaronder belanghebbende, bezwaarschriften tegen de aan hen gegeven WOZ-
beschikkingen ingediend. De bezwaarschriften betreffen in totaal 362 WOZ-beschikkingen van niet-woningen en verschillende
soorten en typen woningen. In deze zaken hebben, verdeeld over zes dagen, hoorzittingen plaatsgevonden. Het bezwaar in de zaak
van belanghebbende is gegrond verklaard. Bij de uitspraak op bezwaar heeft de heffingsambtenaar een kostenvergoeding toegekend
van € 244 voor het indienen van het bezwaarschrift en € 30 voor de hoorzitting. De rechtbank heeft de vergoeding voor de
hoorzitting op het forfaitaire bedrag van € 244 gesteld. De heffingsambtenaar gaat in hoger beroep en stelt zich nader op het
standpunt dat de kostenvergoeding betreffende de hoorzitting € 125 (30 minuten op basis van een uurtarief van € 250) dient te
bedragen. Het hof oordeelt dat er geen redenen zijn om af te wijken van het forfaitaire bedrag van € 244 voor de hoorzitting. De
verschillende zaken vertonen geen of onvoldoende (inhoudelijke) samenhang, waardoor de met betrekking tot de hoorzitting
verrichte werkzaamheden van de gemachtigde van belanghebbende geen uniform karakter hebben gehad en zijn afgestemd op de
bijzonderheden van elke zaak. De gemachtigde heeft gemotiveerd uiteengezet dat het met de hoorzitting gemoeide tijdsbeslag veel
groter is geweest dan de 30 minuten waarvan de heffingsambtenaar is uitgegaan. Het hof acht voorts aannemelijk dat voor elke zaak
met het oog op de te houden hoorzitting substantiële voorbereidingswerkzaamheden zullen zijn verricht. In de gegeven
omstandigheden dient volgens het hof niet te worden afgeweken van het forfaitaire systeem en heeft de rechtbank terecht een
vergoeding van € 244 voor de hoorzitting toegekend. Het hof voegt daar nog aan toe dat, gelet op het door gemachtigde gestelde
tijdsbeslag betreffende de hoorzitting (voorbereiding 45 minuten tot 1 uur, de hoorzitting zelf en de nabewerking) en gelet op het
door de heffingsambtenaar als redelijk bestempeld uurtarief van € 250, in redelijkheid niet kan worden gezegd dat met de forfaitaire
vergoeding van € 244 afbreuk wordt gedaan aan het karakter van een tegemoetkoming in de werkelijke kosten. Het gelijk is aan
belanghebbende.

(Hoger beroep ongegrond.)

Commentaar

Het belang in de onderhavige procedure is gering, namelijk het forfaitaire bedrag voor een hoorzitting dat volgens het Bpb € 244
bedraagt. Hoewel dit bedrag al een fooi is, wil de heffingsambtenaar het bedrag nog verder omlaag brengen. Zoals de
heffingsambtenaar ook moet weten, zal slechts in bijzondere omstandigheden van de forfaitaire regeling worden afgeweken.
Bijzondere omstandigheden die hij dan wel aannemelijk moet maken. Dat doet de heffingsambtenaar niet en daardoor is hij nu niet
alleen het volledige forfaitaire bedrag voor de hoorzitting verschuldigd, maar krijgt hij ook nog eens de griffierechten (€ 497) en de
kosten van het geding in verband met de onderhavige procedure om de oren (€ 247,50). Kortom, de heffingsambtenaar krijgt een
forse deksel op de neus. Immers, ook de rechtbank zal hem al tot dergelijke kosten hebben veroordeeld. De vraag is of ons
overbelaste rechtsapparaat met deze kwesties moet worden belast. Van een advocaat wordt verwacht dat hij een goede inschatting
maakt van de risico’s en kansen in een procedure en dat hij/zij niet tegen beter weten in procedures aangaat. Een dergelijke
verplichting zou, wat mij betreft, ook op de schouders van een heffingsambtenaar mogen liggen.

[1] Mr. M.H.W.N. Lammers is advocaat bij Jaeger advocaten-belastingkundigen te Amsterdam.
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