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Inhoudsopgave 
Onderwerp Korte beschrijving 

Hoofdstuk 1 Inleiding/Algemeen 

 

 

Inleiding 

1.1 Actuele vragen februari 2017 

1.2 Minder actuele vragen 

1.3 Handleiding is geen eindstation 

1.4 Toename aantal verzoeken 

1.5 Rechtsverhouding belanghebbende 

1.6 Bezwaar ontvankelijk en gegrond 

Hoofdstuk 2 Proceskostenregeling Wetgeving: Artikel 7:15 Awb, 8:75 Awb en het 

Besluit proceskosten bestuursrecht (Bpb) 

 2.1 Te vergoeden kosten 

Artikel 1 Besluit proceskosten bestuursrecht 

(Bpb) 

2.2 Dubbele redelijkheidstoets 

Hoofdstuk 3 Kosten van door een derde 

beroepsmatig verleende rechtsbijstand 

3.1 Werkzaamheden: Punten 

1. Bezwaarschrift 1 

2. Verschijnen hoorzitting  1 

3. Nadere hoorzitting 0,5 

Per punt: € 246,-  

3.2 Hoorzitting 

3.2.1 De door een derde beroepsmatig verleende 

rechtsbijstand op de hoorzitting 

3.2.2 Hoorplicht 

3.2.3 Andere personen op de hoorzitting 

3.2.3 Afzien van de hoorzitting 

 3.3 Wegingsfactoren (kosten van door een derde 

beroepsmatig verleende rechtsbijstand )  

Zeer Licht (0,25) 

Licht (0,5) 

Gemiddeld (1) 

Zwaar (1,5) 

Zeer Zwaar (2) 

 3.4 Samenhangende zaken (kosten van door een 

derde beroepsmatig verleende rechtsbijstand ) 

3.4.1 Werkzaamheden nagenoeg identiek 

3.4.2 Wegingsfactoren samenhangende zaken 

Tot en met 3 zaken: 1, Meer dan 3 zaken: 1,5 

3.5 Waardebezwaren niet samenhangend 

 3.6 Berekening door derde verrichte 

rechtskundige bijstand = 

€ 246,-- x Punten werkzaamheden x 

wegingsfactor gewicht x wegingsfactor 

samenhangende zaken  

 3.7 Uitzondering bijzondere omstandigheden 

http://wetten.overheid.nl/BWBR0005537/Hoofdstuk7/Afdeling72/Artikel715/
http://wetten.overheid.nl/BWBR0005537/Hoofdstuk8/Titel82/Afdeling826/Artikel875/
http://wetten.overheid.nl/BWBR0006358/
http://wetten.overheid.nl/BWBR0006358#Artikel1
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3.8 Rechtsbijstand familielid of lid huishouden 

Hoofdstuk 4. Kosten deskundige (taxateur) 

volgens richtlijnen gerechtshoven en 

rechtbanken 

4.1 Hoogte uurtarief 

Gefactureerde uurtarief met maximaal € 116,09 

per uur voor zeer complexe taxaties (artikel 6 

Besluit tarieven in strafzaken), maar € 50 (excl. 

BTW) per uur voor woning en € 65 (excl. BTW) 

voor een kantoorpand omdat werkzaamheden in 

beperkte mate van bijzondere aard zijn 

4.2 Bedragen verhoogd met BTW 

Kosten taxateur verhoogd met BTW voor zover 

die op belanghebbende drukken, rechtskundige 

bijstand niet verhoogd met BTW 

4.3 Richtlijn aantal uren taxatiewerkzaamheden 

Woning: niet-inpandig 2 uur; inpandig 4 uur 

Niet-woning: geen vaste uren 

 4.4 Samenloop kosten rechtskundige bijstand en 

kosten deskundige taxateur: functievermenging 

4.5 Werkzaamheden door een familielid 

Hoofdstuk 5. Overige kosten Reiskosten belanghebbende hoorzitting  

(OV 2
e
 klas) 

Verletkosten belanghebbende o.a hoorzitting 

(Minimaal € 7 en Maximaal € 81 per uur) 

Kosten uittreksels openbare registers, 

telegrammen, internationale telexen, 

internationale telefaxen en internationale 

telefoongesprekken (werkelijke kosten) 

Hoofdstuk 6. Kosten rechterlijke 

procedures/procesvoering 

8:75 Awb en het Besluit proceskosten 

bestuursrecht (Bpb) 

No-cure-no-paybureau ontvankelijk in beroep 

 6.1 Stellen en bewijzen       
Werkzaamheden: Punten 

1. Beroepschrift/verweerschrift 1 

2. Repliek/dupliek 1 

3. Verschijnen inlichtingencomparitie  0,5 

4. Verschijnen zitting  1 

5. Nadere zitting 0,5 

Per punt: € 495,- 

 6.2 Proceskosten in (hoger) beroep 

berekening proceskosten 

Ontvankelijkheid hoger beroep als slechts 

proceskosten in het geding zijn 

 6.3 Proceskosten in cassatie 

Hoofdstuk 7. Afhandeling kosten verzoeken Betaling aan belanghebbende of aan 

gemachtigde  

Bewijslast kosten rechtsbijstand 

Bijlage 1 Bezwaarsituaties Bezwaarsituaties: 

- Pro-forma of summier bezwaarschrift 

http://wetten.overheid.nl/BWBR0015481/geldigheidsdatum_01-01-2016#2_Artikel6
http://wetten.overheid.nl/BWBR0015481/geldigheidsdatum_01-01-2016#2_Artikel6
http://wetten.overheid.nl/BWBR0005537/Hoofdstuk8/Titel82/Afdeling826/Artikel875/
http://wetten.overheid.nl/BWBR0006358/
http://wetten.overheid.nl/BWBR0006358/
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- Beperkte motivering zonder 

taxatierapport 

- Beperkte motivering met taxatierapport 

- Uitgebreide motivering zonder 

taxatierapport 

Bijlage 2 Modelregeling wegingsfactoren en 

taxatiekosten 

 

Bijlage 3 Richtlijn taxatie  
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1 Inleiding/Algemeen 
Dit is de aangepaste handleiding voor de afhandeling verzoeken om vergoeding van bezwaar- en 

beroepskosten. De handleiding vervangt de versie van 2015. Een goede WOZ-waarde berust op drie 

pijlers: kwaliteit, inzicht en acceptatie (Vertrouwen omhoog, bezwaren omlaag, 

VNG/Waarderingskamer Den Haag 2011). Het aantal bezwaarschriften dat een gemeente krijgt hangt 

af van hoe de pijlers zijn ontwikkeld. Uit het onderzoek blijkt dat de meest gebruikte grieven gaan 

over: 

- de vergelijkingsobjecten (50%), 

- objectkenmerken en omstandigheden van het object (36%), 

- periodieke waardeontwikkeling WOZ-waarden (36%), 

- omgevingsfactoren (25%), 

- periodieke waardeontwikkeling woningmarkt (20%), 

- koop, huur, stichtingsprijs van het WOZ-object (8%). 

Voordat beschikkingen worden verzonden kan al een indicatie van twijfel (per wijk of straat) worden 

gemaakt in hoeverre vergelijkingsobjecten vergelijkbaar zijn en objectkenmerken goed in beeld zijn. 

Worden er bezwaren ingediend bij de twijfelgevallen dan kunnen die bezwaren met extra aandacht en 

voortvarendheid worden afgerond.  

1.1 Actuele vragen per februari 2017 

De Handleiding is aangepast en aangevuld ten opzichte van de vorige versie. De Hoge Raad heeft in 

een aantal gevallen duidelijkheid gegeven over lopende kwesties: 

- samenhangende zaken, 

- bijzondere omstandigheden, 

- betaling aan belanghebbende of gemachtigde 

Sinds de vorige versie zijn er regelingen gewijzigd en is er nieuwe jurisprudentie gewezen waarbij de 

volgende vragen beantwoord zijn (meer veelgestelde vragen staan hier): 

 

Algemeen 

 

1. Is het Besluit proceskosten Wet WOZ al in werking getreden waar een internetconsultatie over 

heeft plaatsgevonden? 

 Nee, het Ministerie van Veiligheid en Justitie heeft het Besluit proceskosten Wet WOZ niet in 

werking laten treden. Het Ministerie heeft geen afzonderlijke regeling voor de uitvoering van de 

Wet WOZ vastgesteld, maar heeft gekozen voor een wijziging van het Besluit proceskosten 

bestuursrecht. Alleen de regeling voor samenhangende zaken is daarbij per 1 januari 2015 

gewijzigd (zie hieronder; Staatsblad 2014, 411). Vanwege de beperkte werking van die regeling 

(zie vraag 4.) is tijdens het Bestuurlijk overleg van 14 september 2016 afgesproken dat het 

probleem van de hoge uitgaven aan proceskosten wederom door de Ministeries van BZK en 

Financiën onder de aandacht van het Ministerie van Veiligheid en Justitie wordt gebracht. 

 

Kosten beroepsmatig verleende rechtsbijstand in bezwaar (3.1) 

 

2. Wat is het tarief per punt voor beroepsmatig verleende rechtsbijstand in de bezwaarfase? 

 Het tarief per punt voor beroepsmatig verleende rechtsbijstand in de bezwaarfase is op 1 januari 

2016 verhoogd naar € 246 (blijft gelden voor 2017; was vóór 1 januari 2016: € 244). Het oude 

http://www.vng.nl/Documenten/Extranet/Belastingen/belastingen2011/definitief_Eindverslag%20BezwarenonderzoekWOZ.pdf
http://www.vng.nl/Documenten/Extranet/Belastingen/belastingen2011/definitief_Eindverslag%20BezwarenonderzoekWOZ.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2014-411.html
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tarief geldt voor bezwaarschriften die voor 1 januari 2016 zijn ontvangen, tenzij de rechter die 

beslissing na die datum vernietigt en de proceskosten in die fase worden vastgesteld.  

Staatscourant 2015, 44577 artikel II en V 

 

Hoorzitting (3.2)  

 

3. Kan van hoorzitting worden afgezien als volledig aan het bezwaar tegemoet wordt gekomen? 

 Ja, als de heffingsambtenaar volledig aan het inhoudelijk bezwaar tegemoet komt is een 

hoorzitting niet meer nodig, ook als er geen overeenstemming is over de hoogte van de 

proceskosten. Het verzoek om proceskosten is een nevenvordering die los staat van het materiële 

bezwaar (bijv. tegen de hoogte van de WOZ-waarde). Toch kan het raadzaam zijn om te horen 

om een nodeloze procedure over alleen de proceskosten te voorkomen. 

Hof Amsterdam 14-07-2016, ECLI:NL:GHAMS:2016:3093: Verzoek om proceskosten is 

nevenvordering en maakt geen deel van het inhoudelijke bezwaar: met recht geen hoorzitting bij 

volledige tegemoetkoming 

 

Samenhangende zaken (3.4) 

 

4. De regeling voor samenhangende zaken is per 1 januari 2015 gewijzigd. Wat houdt de wijziging 

in? 

 De regeling is vastgesteld voor WOZ-zaken. De wijziging betekent dat bij gelijktijdige behandeling 

van verschillende bezwaren (of beroepen), er sprake zal zijn van samenhangende zaken. Het 

moet daarbij wel gaan om zaken waarbij de werkzaamheden van de rechtsbijstandverlener (of 

persoon van hetzelfde samenwerkingsverband) in elk van de zaken nagenoeg identiek konden 

zijn.  

 De regeling is inmiddels getoetst door de Hoge Raad  

Bij WOZ-zaken waarbij de waardebepaling in het geding is, zijn werkzaamheden meestal niet 

nagenoeg identiek en daardoor niet samenhangend, aldus de hoven. Wel als het alleen om 

proceskosten gaat. De Hoge Raad heeft dat oordeel bevestigd. 

Hoge Raad 18 maart 2016, ECLI:NL:HR:2016:420: bevestiging uitspraak Hof Amsterdam 4 juni 

2015, ECLI:NL:GHAMS:2015:2676: geen nagenoeg identieke werkzaamheden; geen plaats voor 

abstracte toets 

Hof Den Haag 31 juli 2015, ECLI:NL:GHDHA:2015:2231: bezwaren tegen 565 objecten worden 

door aan te sluiten bij het aantal benodigde taxatierapporten als 155 zaken aangemerkt, in beroep 

en hoger beroep worden die aangemerkt als één samenhangende zaak omdat alleen nog de 

proceskosten in het geding zijn (op basis oude regeling) 

Hof Arnhem-Leeuwarden 26-01-2016, ECLI:NL:GHARL:2016:698: Werkzaamheden zijn wel 

nagenoeg identiek als de onderlinge verschillen tussen objecten verwaarloosbaar zijn, zoals het 

geval kan zijn bij appartementen in eenzelfde complex of bij objecten uit eenzelfde bouwstroom 

Hof Arnhem-Leeuwarden 23-02-2016, ECLI:NL:GHARL:2016:1472: Werkzaamheden voor pro-

forma bezwaarschriften zijn wel nagenoeg gelijk, dus samenhangende zaken  

 

Overgangsrecht nieuwe regeling samenhangende zaken (uitspraak op bezwaar na 1 januari 2015) 

 De regeling geldt voor uitspraken op bezwaar en beroep die na 1 januari 2015 worden gedaan. De 

gemeente heeft in 2014 een groot aantal zaken nagenoeg gelijktijdig op een hoorzitting 

behandeld. Als de gemeente na 1 januari 2015 uitspraak doet, geldt dan de nieuwe regeling?  

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2015-44577.html
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHAMS:2016:3093
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:HR:2016:420
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHAMS:2015:2676
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHDHA:2015:2231
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHARL:2016:698
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHARL:2016:1472
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Nee, het was de bedoeling van de wetgever om de regeling onmiddellijk te laten werken, maar de 

Hoge Raad oordeelt dat het in strijd is met het rechtzekerheidsbeginsel als dat zou betekenen dat 

belanghebbende slechter af zou zijn (Hoge Raad 18 maart 2016, , ECLI:NL:HR:2016:420). De 

regeling is dus alleen van toepassing als dat gunstig is voor belanghebbende. 

Staatsblad 2014, 411, toelichting artikel II 

 

Overgangsrecht nieuwe regeling samenhangende zaken (uitspraak in (hoger) beroep na 1 januari 

2015) 

5. De regeling geldt voor uitspraken op beroep die na 1 januari worden gedaan. De rechtbank heeft 

een groot aantal zaken in 2015 ter zitting behandeld. Daarbij is ook gebleken dat er ten onrechte 

geen vergoeding voor de nagenoeg gelijktijdige behandeling voor de hoorzitting in de 

bezwaarfase is toegekend door de gemeente. Geldt daarvoor de nieuwe regeling? 

 Nee, het was de bedoeling van de wetgever om de regeling onmiddellijk te laten werken, maar de 

Hoge Raad oordeelt dat het in strijd is met het rechtzekerheidsbeginsel als dat zou betekenen dat 

belanghebbende slechter af zou zijn (Hoge Raad 18 maart 2016, ECLI:NL:HR:2016:420). De 

regeling is dus alleen van toepassing als dat gunstig is voor belanghebbende. 

Staatsblad 2014, 411, toelichting artikel II 

 

Bijzondere omstandigheid (3.7) 

 

6. Kan de proceskostenvergoeding wegens bijzondere omstandigheden worden verminderd als 

tijdens een hoorzitting een groot aantal zaken tegelijk wordt behandeld? 

 Ja, maar in een zeer beperkt aantal uitzonderingsgevallen. Rechtbank Noord-Holland (uitspraak 

11 november 2013, ECLI:NL:RBNHO:2013:10437) en Rechtbank Den Haag oordeelden dat een 

vermindering op grond van bijzondere omstandigheden redelijk is als een groot aantal zaken in 

een kort tijdbestek op een hoorzitting worden behandeld. Hof Den Haag oordeelde in het hoger 

beroep tegen de laatste zaak echter anders (Hof Den Haag 9 december 2013, 

ECLI:NL:GHDHA:2013:4743). Er zijn volgens het hof geen bijzondere omstandigheden en het hof 

kent daardoor één punt per zaak toe. Hof Amsterdam 23 oktober 2014, 

ECLI:NL:GHAMS:2014:4775 bevestigt de uitspraak van Rechtbank Noord-Holland en beslist dat 

een zuiver forfaitair bepaalde vergoeding dermate disproportioneel kan zijn dat aanleiding bestaat 

de vergoeding te matigen. Het gaat daarbij om een groot aantal zaken die in een paar minuten per 

zaak worden behandeld. Voor het bijwonen van de hoorzitting wordt een vergoeding van € 30 per 

zaak toegekend in plaats van € 235 (nu: € 246) voor 50 zaken. De Hoge Raad wijst het beroep in 

cassatie af zonder motivering af, zodat daar geen definitieve conclusie uit  (art. 81 RO; 

ECLI:NL:HR:2015:1539) In de uitspraak van 4 juni 2015 beslist Hof Amsterdam echter dat een 

vergoeding niet disproportioneel is, omdat het niet om veel objecten (15) gaat die tegelijk op één 

hoorzitting worden behandeld (ECLI:NL:GHAMS:2015:2678). Ook hier wijst de Hoge Raad het 

beroep in cassatie zonder motivering af (ECLI:NL:HR:2016:428). Hof ’s-Hertogenbosch wees een 

beroep op bijzondere omstandigheden bij disproportionaliteit af (uitspraak van 11 september 2015 

ECLI:NL:GHSHE:2015:3525). 

 

Aanvullende taxatiekaart (4.3) 

 

7. Komt een aanvulling op een taxatierapport ook voor vergoeding in aanmerking? 

 Nee, de aanvulling komt niet voor vergoeding in aanmerking. 

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:HR:2016:420
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2014-411.html#d16e165
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:HR:2016:420
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2014-411.html#d16e165
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBNHO:2013:10437
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHDHA:2013:4743
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHAMS:2014:4775
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:HR:2015:1539
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHAMS:2015:2678
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:HR:2016:428
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHSHE:2015:3525
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Hoge Raad 15 december 2016, ECLI:NL:HR:2016:2787: Geen afzonderlijke vergoeding voor 

taxatiekaart in aanvulling op eerder taxatierapport. 

 

Overige kosten: verletkosten (5.) 

 

8. Wat is de hoogte van de vergoeding voor verletkosten? 

 Het maximumuurbedrag voor verletkosten is op 1 januari 2015 verhoogd naar € 81 (Staatscourant 

2014, 37105 was € 80, geen wijziging per 1 januari 2016). 

 

9. Komt een niet-beroepsmatige gemachtigde in aanmerking voor verletkosten? 

 Ja, een gemachtigde kan verletkosten krijgen voor het bijwonen van een (hoor)zitting. Als 

belanghebbende ook aanwezig is wordt slechts eenmaal verletkosten vergoed.  

Hof Arnhem-Leeuwarden 18 oktober 2016, ECLI:NL:GHARL:2016:8256: verletkosten voor 

gemachtigde 

 

Proceskosten in (hoger) beroep (6.2) 

 

10. Wat is het bedrag per punt voor beroepsmatig verleende rechtsbijstand in de (hoger) 

beroepsfase? 

 Het tarief per punt voor beroepsmatig verleende rechtsbijstand in de (hoger) beroepsfase is  per 1 

januari 2017 verlaagd naar € 495 (was: 496). Het oude tarief geldt voor bezwaarschriften die voor 

1 januari 2017 zijn ontvangen, tenzij beslissingen in een later stadium over proceskosten wordt 

vastgesteld.  

(Staatscourant 2016, 67519, II en V) 

 

Betaling aan belanghebbende of gemachtigde? (7.1) 

 

11. Wordt het bedrag van de proceskosten betaald aan belanghebbende of aan gemachtigde? 

De proceskosten komen toe aan belanghebbende, maar de betaling is geen fiscale zaak (Hof Den 

Haag 22 mei 2015, ECLI:NL:GHDHA:2015:1443) bevestigd door de Hoge Raad 26 februari 2016, 

ECLI:NL:HR:2016:324), maar een civiele. De gemeente kan bevrijdend betalen aan gemachtigde, 

maar kan er ook voor kiezen om te betalen aan belanghebbende. De gemeente heeft immers een 

rechtsbetrekking met belanghebbende en een schuld aan belanghebbende. Die schuld is bovendien 

op grond van artikel 24, eerste lid, onder b, Invorderingswet 1990 te verrekenen met nog openstaande 

belastingschulden.   

1.2 Minder actuele vragen 

In dit onderdeel staan niet alleen de recente vragen die ook in Hoofdstuk 1 staan maar ook vragen die 

al eerder zijn gesteld.  

 

Dubbele redelijkheidstoets (2.2) 

 

12. Kan de heffingsambtenaar de vergoeding van taxatiekosten in de bezwaarfase weigeren omdat 

de inschakeling van een deskundige in de bezwaarfase niet redelijk is? 

 De Hoge Raad oordeelt dat het redelijk is dat een belanghebbende in de bezwaarfase een 

deskundige taxateur inschakelt om een taxatierapport op te laten stellen (Hoge Raad 13 juli 2012,  

ECLI:NL:HR:2012:BX0919). Een beleidsregel waarin als hoofdregel is opgenomen dat 

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:HR:2016:2787
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2014-37105.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2014-37105.html
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHARL:2016:8256
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2016-67519.html
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHDHA:2015:1443
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:HR:2016:324
http://wetten.overheid.nl/BWBR0004770/2017-01-01#HoofdstukIV_Afdeling2_Artikel24
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:HR:2012:BX0919
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taxatiekosten niet worden vergoed wordt daarom door Hof Arnhem-Leeuwarden niet aanvaard 

(uitspraak 15 januari 2013, ECLI:NL:GHARL:2013:BY9478). 

 

13.  Kan de heffingsambtenaar of rechter de vergoeding van taxatiekosten weigeren omdat het 

ingebrachte taxatierapport geen invloed heeft gehad op de waardeverlaging? 

 Nee, als een belanghebbende een taxatierapport van een door hem ingeschakelde taxateur 

inbrengt dat zijn standpunt ondersteunt, mag niet de eis worden gesteld dat het een bijdrage heeft 

geleverd aan de beslissing over dat geschilpunt (Hoge Raad 16 november 2012, 

ECLI:NL:HR:2012:BY2770). Ook als de heffingsambtenaar de waarde wijzigt door andere 

redenen, dan die in het bezwaarschrift of taxatierapport worden vermeld, komen de kosten voor 

vergoeding in aanmerking. Bijvoorbeeld: de waarde wordt verlaagd omdat de heffingsambtenaar 

een vrijstelling die bij de initiële beschikking niet is meegenomen of het taxatierapport is van een 

beperkte kwaliteit.  

Een taxatierapport is niet ondersteunend voor het standpunt van belanghebbende als de bepleite 

waarde niet uit het rapport af te leiden is (Rechtbank Alkmaar 27 december 2012, 

ECLI:NL:RBALK:2012:BY9795).  

 
Kosten beroepsmatig verleende rechtsbijstand (3.1) 

 

14. Worden de kosten van rechtsbijstand vergoed indien de rechtsbijstand wordt verleend door een 

familielid of lid van het huishouden van belanghebbende? 

 Een familierelatie tussen belanghebbende en rechtsbijstandverlener is geen reden om de 

kostenvergoeding af te wijzen. Maar als de persoon die rechtsbijstand verleent tot het huishouden 

van belanghebbende behoort, wordt er in beginsel vanuit gegaan dat de werkzaamheden niet op 

zakelijke basis plaatsvinden en daarom niet beroepsmatig is (Hoge Raad 19 oktober 2012, 

ECLI:NL:HR:2012:BY0531). Belanghebbende zal in dat geval aannemelijk moeten maken dat 

rechtsbijstand op zakelijke basis plaatsvindt. Een familierelatie staat wel in de weg van een 

vergoeding van kosten van een deskundige (artikel 8:34 Awb; onderdeel 4.5) 

 Terug naar inhoud 

Hoorzitting 3.2 

 

15. De gemachtigde wenst een telefonische hoorzitting. Is de gemeente verplicht een telefonische 

hoorzitting te houden?  

 Ja, tenzij zwaarder wegende belangen zich daartegen verzetten (Hof Den Haag 19 februari 2013, 

ECLI:NL:GHDHA:2013:BZ4537). Een zwaarder wegend belang kan zijn gelegen in het feit dat de 

gemeente beleid voert om niet telefonisch te horen gebaseerd op ervaringen dat daarbij de 

fatsoensnormen regelmatig worden overschreden. De organisatie van een fysieke hoorzitting met 

iemand die niet bij eerdere besluitvorming is betrokken, is dan ook toegestaan, omdat dat ook is 

ingegeven door de wens van particulieren om in de avonduren te worden gehoord (Hof Arnhem-

Leeuwarden 2 februari 2016, ECLI:NL:GHARL:2016:640) .  

 

16. De gemeente wil een hoorzitting combineren met inpandige opname. Voldoet de gemeente 

daarmee aan de hoorplicht?  

 Ja, Een hoorzitting op locatie tegelijkertijd met de inpandige opname bij belanghebbende levert 

geen schending van de hoorplicht op, maar belanghebbende moet wel instemmen met die locatie 

Hof Arnhem-Leeuwarden, 14 januari 2014, ECLI:NL:GHARL:2014:236: geen schending hoorplicht  

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHARL:2013:BY9478
http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:HR:2012:BY2770
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBALK:2012:BY9795
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:HR:2012:BY0531
http://wetten.overheid.nl/BWBR0005537/Hoofdstuk8/Titel81/Afdeling816/Artikel834/geldigheidsdatum_10-04-2014
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHDHA:2013:BZ4537
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHARL:2016:640
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHARL:2014:236
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Hof Arnhem-Leeuwarden 22 september 2015, ECLI:NL:GHARL:2015:7134: wel schending hoorplicht 

omdat belanghebbende geen toestemming gaf tot de hoorzitting in zijn woning 

 

Wegingsfactor (3.3) 

 

Kan aan de hoorzitting een andere wegingsfactor worden toegekend dan aan het bezwaarschrift? 

17. In beginsel wordt aan de hoorzitting dezelfde wegingsfactor toegekend als aan het bezwaarschrift. 

Dat is slechts anders als het geschil tijdens de hoorzitting niet meer hetzelfde is als ten tijde van 

het bezwaarschrift, doordat bijvoorbeeld het waardebezwaar volledig gegrond is verklaard en 

tijdens de hoorzitting alleen nog de proceskosten in het geding zijn.  

Hof Amsterdam 26 april 2016, ECLI:NL:GHAMS:2016:1581: wegingsfactor voor beroepschrift 1 

(waardegeschil) en 0,5 voor zitting (proceskosten) omdat procedure is gewijzigd. 

Hof Amsterdam 22 augustus 2013, ECLI:NL:GHAMS:2013:2715: wegingsfactor 1 omdat waarde 

ten tijde van de hoorzitting nog in het geding is.  

 
Zaken op 1 biljet één zaak (3.5) 

 

18. Er zijn aparte bezwaarschriften ingediend tegen een aantal WOZ-beschikkingen die op één 

aanslagbiljet staan. Is er dan sprake van samenhangende zaken? 

 Nee, de bezwaarschriften tegen meer WOZ-beschikkingen op één aanslagbiljet worden als één 

bezwaarschrift aangemerkt. Dat is ook het geval als aparte bezwaarschriften tegen de WOZ-

beschikkingen worden ingediend. Dat betekent dat er 1 punt wordt toegekend voor het 

bezwaarschrift zonder dat er nog een factor voor samenhangende zaken wordt toegepast. Als 

eenmaal wordt geconstateerd dat er sprake is van één bezwaar is er ook sprake van één zaak en 

komt men niet meer toe aan de vraag of sprake is van samenhangende zaken. Wel kan rekening 

worden gehouden met de werkbelasting van de gemachtigde door toepassing van de 

wegingsfactor  

Hoge Raad 9 januari 2015, ECLI:NL:HR:2015:19: Bezwaren tegen beschikkingen op één biljet 

gelden als één bezwaar, ook als afzonderlijke bezwaarschriften worden ingediend. Met 

werkbelasting gemachtigde wordt rekening gehouden door wegingsfactor   

 
Kosten taxatierapport 4.1 

 

19. Wat is de hoogte van de vergoeding voor een taxatierapport van een woning? 

 Het uurtarief bedraagt € 50 (exclusief BTW). Het aantal uren bedraagt 4 voor een inpandige 

opname en 2 uren voor een taxatie zonder inpandige opname (Raad voor de Rechtspraak 

Richtlijn gerechtshoven en rechtbanken inzake van vergoeding van proceskosten bij WOZ-

taxaties Staatscourant 2012, 26039). 

 

20. Wat is de hoogte van de vergoeding voor een taxatierapport van een courante niet-woning? 

 Het uurtarief bedraagt € 65 (exclusief BTW). Voor deze objecten is geen norm gesteld voor het 

aantal uren dat met de taxatie is gemoeid (Raad voor de Rechtspraak Richtlijn gerechtshoven en 

rechtbanken inzake van vergoeding van proceskosten bij WOZ-taxaties Staatscourant 

2012, 26039). 

 

21. Wat is de hoogte van de vergoeding voor een taxatierapport van een incourante niet-woning? 

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHARL:2015:7134
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHAMS:2016:1581
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHAMS:2013:2715
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:HR:2015:19
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2012-26039.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2012-26039.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2012-26039.html
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 Het uurtarief bedraagt het gefactureerde bedrag per uur tot het in het Besluit tarieven in strafzaken 

genoemde maximum. Voor deze objecten is geen norm gesteld voor het aantal uren dat met de 

taxatie is gemoeid (Raad voor de Rechtspraak Richtlijn gerechtshoven en rechtbanken inzake van 

vergoeding van proceskosten bij WOZ-taxaties Staatscourant 2012, 26039). Het 

maximumuurtarief in artikel 6 van het Besluit tarieven in strafzaken is op 1 januari 2013 verhoogd 

naar € 116,09 (exclusief BTW (Staatsblad 2012, 390)). 

 
Bedragen taxatiekosten verhoogd met omzetbelasting (4.2)  

 

22. De bedragen voor de kosten van een deskundige worden verhoogd met omzetbelasting. Welk 

percentage is daarop van toepassing? 

 Het tarief van de omzetbelasting is sinds 1 oktober 2012 verhoogd van 19% naar 21%. Het 

(tijdstip van het) verrichten van de dienst is bepalend voor de hoogte van het tarief: het tijdstip van 

het uitbrengen van het verslag, de aanwezigheid bij een hoorgesprek in de bezwaarfase, of het 

bijwonen van de mondelinge behandeling in (hoger) beroep. De factuurdatum is niet van belang. 

Het taxatierapport dat vóór 1 oktober 2012 is uitgebracht geldt een tarief van 19%. Voor het 

taxatierapport dat op of ná 1 oktober 2012 is uitgebracht geldt een tarief van 21%. 

(Richtlijn gerechtshoven en rechtbanken inzake van vergoeding van proceskosten bij WOZ-

taxaties Staatscourant 2012, 26039). 

 

Verwevenheid/partijdigheid taxateur (4.4) 

 

23. Kan de heffingsambtenaar de vergoeding van taxatiekosten weigeren omdat de taxateur die op 

no-cure-no-paybasis zijn werkzaamheden verricht, een financieel belang heeft bij de uitkomst van 

de taxatie? 

 Dat is in eerste instantie wel zo beslist door de Rechtbank Dordrecht, maar Hof ’s-Gravenhage 

heeft die uitspraak in hoger beroep vernietigd. Het hof oordeelt dat het feit dat de ingeschakelde 

taxateur werkt op basis van “no-cure-no-pay”, niet betekent dat er sprake is van een partijdig 

deskundigenrapport (Hof ’s-Gravenhage 5 december 2012, ECLI:NL:GHSGR:2012:BZ0422).  

 
Overige kosten verletkosten (5.) 

 

24. Wat is de hoogte van de vergoeding voor verletkosten? 

 Het minimumuurbedrag voor verletkosten is op 1  januari 2013 verhoogd naar: € 7 (was € 4,54) en 

het maximumuurbedrag is op 1 januari 2015 verhoogd naar € 81 (was € 80) Staatscourant 2014, 

37105. 

 

Ontvankelijkheid no-cure-no-paybureau in (hoger) beroep (6.) 

 

25. Het no-cure-no-paybureau dat in (hoger) beroep gaat, heeft vaak alleen een eigen belang om te 

procederen omdat alleen de hoogte van de proceskosten nog in het geding is. De 

belanghebbende waarvoor wordt geprocedeerd heeft geen fiscaal of financieel belang meer. Is 

het (hoger) beroep daarom niet-ontvankelijk?  

 Nee, het economisch belang voor belanghebbende bij no-cure-no-pay is in beroep feitelijk nihil, 

maar er is wel een procesbelang is. (Hof Arnhem-Leeuwarden 8 januari 2013, 

ECLI:NL:GHARL:2013:BY8081). Het beroep in cassatie is afgewezen (Hoge Raad 18 oktober 

2013, ECLI:NL:HR:2013:997). .  

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2012-26039.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2012-390.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2012-26039.html
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHSGR:2012:BZ0422
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2014-37105.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2014-37105.html
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHARL:2013:BY8081
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:HR:2013:997
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Wegingsfactor in (hoger) beroep (6.2) 

 

26. Welke wegingsfactor wordt gebruikt voor de kosten van beroepsmatige rechtsbijstand in (hoger) 

beroep? 

 Dat hangt af van de inhoud van het geschil. Is de waarde in het geding dan wordt de zaak als 

gemiddeld beoordeeld en een wegingsfactor van 1 gehanteerd. Als alleen de proceskosten in het 

geding zijn wordt de zaak als licht aangemerkt en een wegingsfactor van 0,5 gehanteerd (richtlijn 

gerechtshoven en rechtbanken Staatscourant 2012, 26039). 

 
Bewijslast dat kosten rechtsbijstand drukken op belanghebbende (7.1) 

 

27. Kan een vergoeding worden geweigerd als het no-cure-no-paybureau geen declaratie of 

betalingsbewijs overlegt? 

 Als een bureau beroepsmatig rechtsbijstand verleent, dan mag de heffingsambtenaar of de 

rechter ervan uitgaan dat daar kosten aan zijn verbonden, tenzij de heffingsambtenaar stelt en bij 

betwisting aannemelijk maakt dat dat niet zo is. Bij de beoordeling of die uitzondering zich 

voordoet, komt het erop aan of op belanghebbende een verplichting rust of zal komen te rusten 

om kosten voor de verleende rechtsbijstand te voldoen. Een declaratie of betalingsbewijs is geen 

vereiste in het geval de werkzaamheden op no-cure-no-paybasis worden verricht (Hoge Raad 19 

oktober 2012, ECLI:NL:HR:2012:BY0531). 

 

Beleidsregel wegingsfactor en taxatietarieven 

 

28. In de gemeentelijke beleidsregel wegingsfactor en taxatietarieven wordt de wegingsfactor op 0,25 

bepaald als er zowel een bezwaarschrift als een taxatierapport wordt ingediend. Kan dat? 

 Nee, als de waarde in het geding is wordt in beginsel een wegingsfactor van 1 (gemiddelde zaak) 

gehanteerd. Alleen als het bezwaarschrift met een beperkte motivering is ingediend zoals: “de 

waarde is te hoog” is een lagere wegingsfactor redelijk. 

 

29. Kan een bepaling in de beleidsregel worden opgenomen waarin staat dat taxatiekosten in de 

bezwaarfase niet worden vergoed?  

 Nee, de beleidsregel waarin als hoofdregel is opgenomen dat taxatiekosten niet worden vergoed 

wordt door Hof Arnhem-Leeuwarden niet aanvaard (uitspraak 15 januari 2013, 

ECLI:NL:GHARL:2013:BY9478). 

 
 

  

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2012-26039.html
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:HR:2012:BY0531
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHARL:2013:BY9478


 

13 

 

1.3 Handleiding is geen eindstation 

Veel zaken zijn definitief beslecht, maar over een aantal zaken zal nog beslist moeten worden. Dat 

betekent dat een aantal van de in de handleiding beschreven zaken nog kunnen veranderen. U dient 

daarom de berichtgeving en de jurisprudentie op rechtspraak.nl, de VNG Jurisprudentie Databank en 

wozinformatie.nl goed te blijven volgen.  

1.4 Toename aantal verzoeken om vergoeding van bezwaarkosten 

Gemeenten krijgen nog steeds veel verzoeken om vergoeding van bezwaarkosten bij WOZ-bezwaren. 

Het gaat daarbij vaak om gespecialiseerde bureaus die op basis van no-cure-no-pay 

bezwaarprocedures namens belanghebbenden voeren. In deze handleiding staan richtlijnen voor de 

behandeling van verzoeken om vergoeding van dergelijke kosten waarbij onder andere aan de orde 

komen (lees ook het rapport van de Waarderingskamer over no cure no pay-bezwaren): 

- het voorkomen van nodeloze kosten 

1.5 Rechtsverhouding met belanghebbende; niet juridiseren, wel zakelijk 

Correspondentie wordt in ieder geval met de gemachtigde gevoerd (artikel 6:17 Awb).  

De gemeente heeft echter primair een rechtsverhouding met een belanghebbende. Het is daarom 

zorgvuldig om een kopie van alle correspondentie, die aan de gemachtigde wordt gericht, naar 

belanghebbende te zenden. Communicatie met belanghebbenden is een van de voornaamste 

middelen voor een gemeente om kwaliteit van de WOZ-waarde aan te tonen, inzicht in de WOZ-

waarde te verschaffen en daarmee acceptatie van de WOZ-waarde te verkrijgen (zie Vertrouwen 

omhoog, bezwaren omlaag, VNG/Waarderingskamer Den Haag 2011, VNG/Waarderingskamer). 

Gemeenten moeten zich daarom niet laten afleiden door een gemachtigde die alle communicatielijnen 

met een belanghebbende wil doorsnijden. Gemeenten moeten de eigen uitvoeringspraktijk niet laten 

leiden door de gemachtigde, die in veel gevallen belang heeft bij een juridisering van het bezwaar. De 

informele bezwarenafhandeling zoals (laten) bellen, flitsafhandeling van bezwaren op het 

gemeentehuis en snel bezoek van taxateurs verdient de voorkeur boven een juridische benadering.  

 

Daarbij speelt ook een rol dat er bureaus zijn die bezwaar maken, zonder dat de belanghebbende 

daarvan afweet. In dat geval worden kosten van het bezwaar niet vergoed, omdat die niet 

redelijkerwijs door belanghebbende worden gemaakt (artikel 7:15, tweede lid Awb). Ook daarom is het 

van belang om contact met belanghebbende te houden. Het is echter niet toegestaan om contacten te 

onderhouden buiten medeweten van de gemachtigde. De gemachtigde wordt dus altijd bij het contact 

met belanghebbenden betrokken. Overeenstemming over de uitkomst van het bezwaarschrift wordt 

gesloten met gemachtigde en niet achter de rug van die gemachtigde om met belanghebbende. 

 

Bij de behandeling van het bezwaarschrift wordt altijd zakelijk gereageerd op zowel belanghebbende 

als zijn/haar gemachtigde. De zakelijke benadering zorgt ervoor dat het conflict het snelst wordt 

opgelost.  

1.6 Bezwaar ontvankelijk én gegrond; verzoek bezwaarkosten tijdig 

In de handleiding gaan we uit van twee vooronderstellingen, gebaseerd op de eisen van artikel 7:15, 

tweede lid en derde lid Awb: 

 

1. Het bezwaarschrift is ontvankelijk en (gedeeltelijk) gegrond,  

http://zoeken.rechtspraak.nl/default.aspx
http://jdb.vng.nl/publiek/inloggen.aspx
http://www.wozinformatie.nl/public/
http://www.waarderingskamer.nl/default.aspx?sec=newsitem&id=1054
http://wetten.overheid.nl/BWBR0005537/Hoofdstuk6/Afdeling62/Artikel617/
http://www.vng.nl/Documenten/Extranet/Belastingen/belastingen2011/definitief_Eindverslag%20BezwarenonderzoekWOZ.pdf
http://www.vng.nl/Documenten/Extranet/Belastingen/belastingen2011/definitief_Eindverslag%20BezwarenonderzoekWOZ.pdf
http://wetten.overheid.nl/BWBR0005537/Hoofdstuk7/Afdeling72/Artikel715/
http://wetten.overheid.nl/BWBR0005537/Hoofdstuk7/Afdeling72/Artikel715/
http://wetten.overheid.nl/BWBR0005537/Hoofdstuk7/Afdeling72/Artikel715/
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2. Het verzoek om vergoeding van bezwaarkosten is gedaan voordat de uitspraak op bezwaar heeft 

plaatsgevonden.  

 

Toelichting 1: Het bezwaarschrift moet ontvankelijk zijn en het oorspronkelijke besluit moet worden 

herroepen, d.w.z. dat de oorspronkelijk vastgestelde waarde wordt verlaagd. Is het bezwaar gegrond 

dan volgt vergoeding, tenzij de noodzaak van het instellen van bezwaar uitsluitend te wijten is aan 

handelwijze van de belanghebbende (Hoge Raad 12 mei 2006, ECLI:NL:HR:2006:AX0985). Zie 

bijvoorbeeld de bewust verkeerde opgave van kentekens bij het kentekenparkeren, Hof Amsterdam 5 

november 2015, ECLI:NL:GHAMS:2015:4471, er is dan geen recht op vergoeding van 

bezwaarkosten.  

Is het bezwaar niet-ontvankelijk en/of ongegrond dan is een bezwaarkostenvergoeding niet op zijn 

plaats.  

 

Toelichting 2: Wordt het verzoek gedaan nadat uitspraak op bezwaar is gedaan dan is het verzoek 

niet-ontvankelijk (o.a. Hof Leeuwarden 24 maart 2003, ECLI:NL:GHLEE:2006:AV7514 (Het Bildt)).  

Terug naar inhoud 

  

http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:HR:2006:AX0985
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHAMS:2015:4471
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHLEE:2006:AV7514
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2. Proceskostenregeling 

2.1 Te vergoeden kosten 

Een belanghebbende kan bij de gemeente een verzoek indienen ter vergoeding van zijn redelijkerwijs 

gemaakte proceskosten in bezwaar, (hoger) beroep en cassatie (artikel 7:15 en 8:75 Awb). Het 

oorspronkelijk besluit (WOZ-beschikking) is herroepen (verlaagd). En het verzoek om 

kostenvergoeding is ingediend voordat uitspraak op het bezwaarschrift is gedaan (zie onderdeel 1.2). 

De kosten die worden vergoed staan in het Besluit proceskosten bestuursrecht (Bpb). 

 

Het Bpb regelt dat de volgende bezwaarkosten voor vergoeding in aanmerking komen:  

1. Door een derde beroepsmatig verleende rechtsbijstand; 

2. Door een deskundige uitgebracht verslag of een naar de (nadere) hoorzitting meegenomen 

deskundige; 

3. Reis- en verblijfkosten van een belanghebbende; 

4. Verletkosten van een belanghebbende; 

5. Kosten uittreksels openbare registers, telegrammen, internationale telexen, internationale 

telefaxen en internationale telefoongesprekken. 

Andere kosten komen niet voor vergoeding in aanmerking.  

 

2.2 Dubbele redelijkheidstoets 

De vergoeding blijft beperkt tot de kosten die de belanghebbende redelijkerwijs in verband met de 

behandeling van het bezwaar heeft moeten maken. De bezwaarkosten worden vergoed als aan twee 

redelijkheidstoetsen is voldaan: 

1. Het inschakelen van iemand die beroepsmatig rechtsbijstand verleent of een deskundige die 

een taxatierapport opstelt, moet redelijk zijn. Dit is doorgaans het geval (zie Hoge Raad  13 

juli 2012, nr. 11/02035, ECLI:NL:HR:2012:BX0904 (woning) en nr. 11/04133, 

ECLI:NL:HR:2012:BX0919 (kantoorpand))
1
. Zie ook Hof Arnhem 15 januari 2013, nr. 

12/00255, ECLI:NL:GHARL:2013:BY9478 (de beleidsregel waarbij als hoofdregel de 

vergoeding van taxatiekosten wordt uitgesloten blijft buiten toepassing). Bijvoorbeeld: het 

inschakelen van een taxateur voor het opstellen van een uitgebreid taxatierapport voor een 

woning waarvan een verkoopcijfer rond de waardepeildatum is gerealiseerd, kan als onredelijk 

worden aangemerkt. Van de rechtsbijstandverlener mag worden verwacht dat die weet dat 

zo’n verkoopcijfer volstaat om de waarde aan te laten passen (Hoge Raad 29 november 2000, 

nr. 35797, ECLI:NL:HR:2000:AA8610)
2
. Het inschakelen van een taxateur lijkt dan onredelijk, 

tenzij er omstandigheden zijn waardoor het aannemelijk is dat het verkoopcijfer niet de 

waarde weergeeft. Ook als de gemeente de WOZ-waarde (ambtshalve) verlaagt 

overeenkomstig het bezwaarschrift kan het inschakelen van een taxateur, nadat de gemeente 

                                                      
1
 ‘Gezien de grondslag van het Bpb in artikel 8:75, lid 1, Awb, gaat het bij de toekenning van een 

vergoeding voor kosten van een deskundige allereerst erom of sprake is van kosten die de 
belanghebbende redelijkerwijs heeft moeten maken. Een belanghebbende die in een geval als 
hiervoor in 4.3.1 bedoeld ter onderbouwing van zijn standpunt over de waarde van een onroerende 
zaak een taxatieverslag aan de heffingsambtenaar of de rechter overlegt, zal in het algemeen aan 
deze eis voldoen.” 
2
 ‘In een geval waarin een belastingplichtige een woning kort na de peildatum heeft gekocht, moet in 

de regel ervan worden uitgegaan dat de waarde (…) overeenkomt met de door de belastingplichtige 
betaalde prijs, zulks tenzij de partij die zich daarop beroept feiten of omstandigheden stelt en 
aannemelijk maakt waaruit volgt dat de koopsom niet die waarde weergeeft.’ 

http://wetten.overheid.nl/BWBR0005537/Hoofdstuk7/Afdeling72/Artikel715/
http://wetten.overheid.nl/BWBR0005537/Hoofdstuk8/Titel82/Afdeling826/Artikel875/
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:HR:2012:BX0904
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:HR:2012:BX0919
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHARL:2013:BY9478
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:HR:2000:AA8610
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heeft toegezegd dat de waarde wordt verlaagd,  onredelijk zijn. Maar het moet dan niet gaan 

om een compromisvoorstel, omdat er dan geen concrete toezegging is dat de waarde wordt 

verlaagd (Hof Arnhem 27 november 2012, ECLI:NL:GHARN:2012:BY5424). 

  

2. De hoogte van de kosten moet redelijk zijn. Het gaat niet om de werkelijk in rekening 

gebrachte bedragen, maar om de vraag of de kosten redelijk zijn. Daarbij gelden de forfaitaire 

bedragen in het Bpb als uitgangspunt voor de beroepsmatig verleende rechtsbijstand. Indien 

het om zeer eenvoudige feitelijke en juridische kwestie zal daar bij het bepalen van de 

wegingsfactor rekening mee worden gehouden. 

Voor de kosten die een taxateur in rekening brengt geldt ook een maximum per uur (€ 116,09 

per uur (exclusief BTW), maar de hoogte van het uurtarief is afhankelijk van de aard van de 

taxeren onroerende zaak. In het geval een taxateur is ingeschakeld gaat het om het redelijk 

aantal uren dat een taxateur zal maken tegen redelijke uurtarieven. Een woningtaxatie zal bij 

een inpandige opname redelijkerwijs niet meer dan 4 uur bedragen en bij een niet-inpandige 

opname 2 uur bedragen (Richtlijn van gerechtshoven en rechtbanken, zie ook Hof Amsterdam 

8 november 2012, ECLI:NL:GHAMS:2012:BY2756). De werkzaamheden die de taxateur 

verricht zijn niet van wetenschappelijke maar wel van bijzondere aard en daarom is de 

toekenning van een uurtarief van € 50 (exclusief BTW) voor een woning en € 65 (exclusief 

BTW) voor een kantoorpand redelijk. (Hoge Raad 13 juli 2012, ECLI:NL:HR:2012:BX0904 

(woning) en ECLI:NL:HR:2012:BX0919 (kantoorpand) en de Richtlijn van gerechtshoven en 

rechtbanken). Het maximumbedrag van € 116,09 zal alleen bij taxaties van incourante niet-

woningen worden toegepast. In de Richtlijn wordt uitgegaan van het gefactureerde bedrag bij 

taxaties van incourante niet-woningen tot het maximumbedrag.  

De vergoeding is niet een volledige schadevergoeding maar een tegemoetkoming in de werkelijke 

kosten (Hoge Raad 8 april 2011, ECLI:NL:HR:2011:BQ0415). Daarbij wordt rekening gehouden met 

de door de wetgever beoogde eenvoud (Hoge raad 13 juli 2012, ECLI:NL:HR:2012:BX0892). 

2.2.1 Geen inhoudelijke beoordeling inbreng rechtsbijstandverlener of deskundige 

De redelijkheidstoets omvat niet de vraag of het bezwaarschrift of het taxatierapport van invloed is 

geweest op de uitkomst van de beslissing op bezwaar. Ook een taxatierapport dat geen invloed heeft 

op die beslissing komt voor vergoeding in aanmerking (Hoge Raad 16 november 2012,  

ECLI:NL:HR:2012:BY2770). 

2.2.2 Verhoging of verlaging berekende bedrag bij bijzondere omstandigheden (artikel 2, derde 
lid Bpb) 

In de meeste gevallen volstaat de berekening van de proceskosten aan de hand van de forfaitaire 

bedragen in de regeling. In bepaalde gevallen is het echter mogelijk om de bedragen aan te passen. 

Het berekende bedrag wordt bijvoorbeeld verhoogd als de rechter constateert dat de gemeente 

ernstig onzorgvuldig heeft gehandeld (Hof Amsterdam 20 augustus 2003,  

ECLI:NL:GHAMS:2003:AJ6870). In dat geval is er aanleiding het bedrag van de proceskosten te 

verhogen.  

Het bedrag kan ook worden verlaagd op grond van bijzondere omstandigheden. Dat is onder andere 

het geval als een groot aantal zaken sterke inhoudelijke samenhang vertonen, waardoor 

bezwaarschriften een uniform karakter hebben en niet zijn afgestemd op de bijzonderheden van de 

individuele zaken (Hoge Raad 8 april 2011, ECLI:NL:HR:2011:BQ0415). Het moet gaan om een 

uitzondering. De beperking moet daarom terughoudend worden toegepast. Gebruik van de 

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHARN:2012:BY5424
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHAMS:2012:BY2756
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:HR:2012:BX0904
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:HR:2012:BX0919
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:HR:2011:BQ0415
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:HR:2012:BX0892
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:HR:2012:BY2770
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHAMS:2003:AJ6870
http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:HR:2011:BQ0415
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uitzondering moet uitdrukkelijk gemotiveerd worden in de uitspraak op bezwaar (zie ook onderdeel 3.7 

Uitzondering bijzondere omstandigheden rechtsbijstand). 

 

 

Terug naar inhoud 
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3  Kosten door derde beroepsmatig verleende 
rechtsbijstand  

3.1 Werkzaamheden van een derde die beroepsmatig rechtsbijstand verleent 

De werkzaamheden door een derde beroepsmatig verleende rechtsbijstand worden slechts vergoed 

voor zover die in het Bpb zijn opgesomd.  

3.1.1 Door een derde 

De werkzaamheden moeten door een derde worden verricht. Niet als derde is aangemerkt een 

directeur/aandeelhouder van een BV die namens de BV voor zichzelf bezwaar indient (Hoge Raad 3 

juni 2016, ECLI:NL:HR:2016:1035). Een commissaris van een BV kan wel als derde worden 

aangemerkt (Hoge Raad 13 mei 2005, ECLI:NL:HR:2005:AT5481).  

 

3.1.2 Beroepsmatig 

Voor het beroepsmatige karakter is voldoende dat het verlenen van rechtsbijstand een vast onderdeel 

vormt van een duurzame, op het vergaren van inkomsten gerichte taakuitoefening. De 

rechtsbijstandverlener moet enige juridische scholing hebben gehad, maar dat zal doorgaans blijken 

uit de stukken (Hoge Raad 16 november 2012, ECLI:NL:HR:2012:BY2770).  

Een lid van een huishouden zal de werkzaamheden niet beroepsmatig verrichten (Hoge Raad 19 

oktober 2012, ECLI:NL:HR:2012:BY0531), maar een familielid/niet behorend tot het huishouden kan 

wel beroepsmatig rechtsbijstand verlenen (Hoge Raad 15 oktober 2010, ECLI:NL:HR:2010:BO0411).  

 

3.1.3 Punten per proceshandeling 

Aan de werkzaamheden worden punten toegekend en een bedrag per punt van: € 246,-. BTW speelt 

daarbij verder geen rol. De volgende proceshandelingen worden vergoed met de bijbehorende 

punten: 

1. Bezwaarschrift: 1 punt: € 246,- 

2. Bijwonen hoorzitting: 1 punt: € 246,- 

3. Bijwonen aanvullende hoorzitting: 0,5 punt: € 123,- 

 

De proceshandelingen worden per zaak of samenhangende zaken toegekend. Onder een zaak in het 

Bpb wordt “het bezwaarschrift” verstaan. Voor de toepassing van artikel 7:15, lid 2, Awb en het Bpb is 

sprake van één bezwaar indien dit is gericht tegen meerdere op één aanslagbiljet vermelde besluiten 

(Hoge Raad 13 juli 2012, ECLI:NL:HR:2012:BX0892 en Hoge Raad 12 april 2013, 

ECLI:NL:HR:2013:BZ6822). De Hoge Raad oordeelde over een bezwaar tegen meerdere WOZ-

beschikkingen op één biljet dat het één bezwaar is voor het Bpb. Wel kan de omstandigheid dat het 

om meer dan één besluit gaat gevolgen hebben voor het gewicht van de zaak.   

 

Voor samenhangende zaken wordt nog met een extra factor vermenigvuldigd, maar als het bezwaar 

tegen meerdere WOZ-beschikkingen op één biljet wordt ingediend is er sprake van één 

bezwaarschrift, ook als voor elke WOZ-beschikking een apart bezwaarschrift wordt ingediend (Rb. 

Den Haag 31 oktober 2013, ECLI:NL:RBDHA:2013:14882) zie onderdeel 3.4 en verder). 

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:HR:2016:1035
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:HR:2005:AT5481
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:HR:2012:BY2770
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:HR:2012:BY0531
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:HR:2010:BO0411
http://wetten.overheid.nl/BWBR0005537/Hoofdstuk7/Afdeling72/Artikel715/
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:HR:2012:BX0892
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:HR:2013:BZ6822
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBDHA:2013:14882
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3.2 Hoorzitting 

3.2.1 De door een derde beroepsmatig verleende rechtsbijstand op de hoorzitting 

Voor het bijwonen van een hoorzitting en een nadere hoorzitting wordt 1 punt respectievelijk 0,5 punt 

toegekend voor door een derde beroepsmatig verleende rechtsbijstand. Het Bpb eist niet dat er 

inhoudelijk inbreng is tijdens de hoorzitting, verschijnen op de hoorzitting is voldoende. Voor het 

verschijnen op de hoorzitting wordt een punt toegekend (Hoge Raad 27 november 2009, 

ECLI:NL:HR:2009:BJ7929). Ook hier geldt dat de werkbelasting van de rechtsbijstandverlener in de 

wegingsfactor tot uitdrukking moet komen. Het gaat om het daadwerkelijk bijwonen van de hoorzitting 

en niet om telefonisch horen. Als de telefonische hoorzitting echter wordt ingericht als een echte 

hoorzitting is het mogelijk om die gelijk daaraan te stellen. De telefonische hoorzitting komt dan in 

aanmerking voor toekennen van 1 punt, of 0,5 punt als het om een nadere hoorzitting gaat (Hoge 

Raad 1 juni 2012, ECLI:NL:HR:2012:BW7081).  

Heeft de gemachtigde verzocht om proceskosten dan hoeft die niet expliciet te verzoeken om de 

kosten van de hoorzitting te vergoeden. Als een hoorzitting heeft plaatsgevonden dan wordt daarvoor 

een punt toegekend (Rechtbank Arnhem 1 maart 2011, ECLI:NL:RBARN:2011:BQ0036). Hierbij 

speelt ook de hoogte van de wegingsfactor en de werkbelasting van de rechtsbijstandverlener een rol 

bij de berekening van het te vergoeden bedrag (zie 3.3).  

3.2.2 Hoorplicht 

De heffingsambtenaar bepaalt het tijdstip en de plaats van de hoorzitting (Hoge Raad 15 mei 2009, 

ECLI:NL:HR:2009:BI3751). Bij twijfel of belanghebbende afziet van horen, moet worden gehoord. Een 

hoorzitting kan ook op locatie tijdens de inpandige opname plaatsvinden, maar belanghebbende mag 

dat weigeren. Belanghebbende kan verzoeken om een telefonische hoorzitting. De heffingsambtenaar 

kan daar alleen vanaf zien als er zwaarwegende belangen zijn (Hof Den Haag 19 februari 2013,  

ECLI:NL:GHDHA:2013:BZ4537). Een zwaarwegend belang is bijvoorbeeld aanwezig als de gemeente 

beleid voert om hoorzittingen in de avond te houden met een voorzitter en onafhankelijk notulist omdat 

de telefonische hoorzitting vaak tot excessen leidt (Hof Arnhem-Leeuwarden, 2 februari 2016, 

ECLI:NL:GHARL:2016:640). Een hoorzitting op locatie tegelijkertijd met de inpandige opname bij 

belanghebbende is niet in strijd met de hoorplicht, aldus Hof Arnhem-Leeuwarden, 14 januari 2014, 

ECLI:NL:GHARL:2014:236. Maar als belanghebbende dat niet wenst, moet de heffingsambtenaar een 

andere locatie zoeken (Hof Arnhem-Leeuwarden 22 september 2015, ECLI:NL:GHARL:2015:7134). 

Gevolgen van schending van de hoorplicht in (hoger) beroep kan zijn: terugwijzing naar de 

heffingsambtenaar en/of veroordeling in de proceskosten, ook als  de hoofdzaak in  stand blijft. 

3.2.3 Andere personen op de hoorzitting 

Personen kunnen in verschillende hoedanigheden naar een hoorzitting toekomen: als 

rechtsbijstandverlener, als deskundige taxateur, als belanghebbende en als gemachtigde/niet 

rechtsbijstandverlener van de belanghebbende.  

Voor de deskundige taxateur gelden de normkosten per uur (zie onderdeel 4. Kosten deskundige 

(taxateur)) en wordt uitgegaan van het aantal uren dat met de hoorzitting is gemoeid (zie Richtlijn 

gerechtshoven en rechtbanken Staatscourant 2012, 26039. Daarbij wordt de tijdsbesteding per half 

uur naar boven afgerond (Artikel 9 Besluit tarieven in strafzaken, Rechtbank Utrecht 22 maart 2011, 

ECLI:NL:RBUTR:2011:BP8586). De taxateur dient wel een wezenlijke bijdrage tijdens de hoorzitting 

te leveren, anders is er geen recht op vergoeding (Hof ’s-Gravenhage 30 oktober 2012, 

ECLI:NL:GHSGR:2012:BY2796).  

 

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:HR:2009:BJ7929
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:HR:2012:BW7081
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBARN:2011:BQ0036
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:HR:2009:BI3751
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHDHA:2013:BZ4537
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHARL:2016:640
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHARL:2014:236
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHARL:2015:7134
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2012-26039.html
http://wetten.overheid.nl/BWBR0015481/geldigheidsdatum_22-11-2012#i2_Artikel9
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBUTR:2011:BP8586
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHSGR:2012:BY2796
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Belanghebbende komt in aanmerking voor verletkosten indien hij vrij heeft moeten nemen van zijn 

werkzaamheden. De verletkosten zijn ook per uur genormeerd (zie onderdeel 5. Overige kosten). Het 

redelijk aantal uren dat verlof is opgenomen wordt vermenigvuldigd met het genormeerde uurtarief.  

De niet-beroepsmatig rechtsbijstandverlenende gemachtigde komt ook in aanmerking voor vergoeding 

van verletkosten (Hof Arnhem-Leeuwarden, 18-10-2016, ECLI:NL:GHARL:2016:8256).   

3.2.4 Afzien van hoorzitting 

Een hoorzitting is niet nodig als: 

 een verzoek om een hoorzitting ontbreekt (artikel 25, eerste lid Algemene wet inzake 

rijksbelastingen) 

 het bezwaar kennelijk niet-ontvankelijk is, 

 het bezwaar kennelijk ongegrond is, 

 de belanghebbenden hebben verklaard geen gebruik te willen maken van het recht te worden 

gehoord,  

 de belanghebbende niet binnen een door het bestuursorgaan gestelde redelijke termijn 

verklaart dat hij gebruik wil maken van het recht te worden gehoord
3
, of 

 aan het bezwaar volledig tegemoet wordt gekomen en andere belanghebbenden daardoor 

niet in hun belangen kunnen worden geschaad (artikel 7:3 Awb). 

Het verzoek van bezwaarkosten maakt deel uit van het bezwaar en kan dus ook bij de hoorzitting 

worden behandeld. Er wordt volledig tegemoetgekomen aan het bezwaar indien belanghebbende in 

het hoofdgeding volledig in het gelijk wordt gesteld. Hoorzitting kan in dat geval achterwege blijven, 

ook als er nog een geschil over de hoogte van de proceskosten bestaat. Dat is slechts een 

nevenvordering waarbij de hoorzitting geen verplichting is (Hof Amsterdam 14-07-2016, 

ECLI:NL:GHAMS:2016:3093; zie Veel gestelde vraag Hoorzitting). De gemeente kan ervoor kiezen 

om toch een hoorzitting te houden om onnodige procedures over de proceskosten te voorkomen.  

3.3 Wegingsfactoren zwaarte van de zaak 

De punten worden vermenigvuldigd met een wegingsfactor die afhankelijk is van de zwaarte van de 

zaak en eventueel een wegingsfactor voor samenhangende zaken (zie 3.4.2 Wegingsfactoren 

samenhangende zaken). De volgende wegingsfactoren zijn opgenomen in het Bpb: 

 

Zeer licht:  0,25 

Licht:   0,5 

Gemiddeld:  1,0 

Zwaar:   1,5 

Zeer Zwaar:  2,0 

 

Volgens Hof Amsterdam (15 augustus 2008, ECLI:NL:GHAMS:2008:BF0084, (Zeist)) moet de 

wegingsfactor altijd worden berekend met inachtneming van de bewerkelijkheid en de 

gecompliceerdheid en de daarmee verband houdende werkbelasting van de rechtsbijstandverlener 

(zie ook de toelichting Bpb KB van 25 februari 2002, Stb. 2002, 113). Uitgangspunt voor de 

beoordeling van de zwaarte van de zaak is dus hoeveel werk de derde, die beroepsmatig 

rechtsbijstand verleent, redelijkerwijs heeft moeten verrichten. De beoordelende instantie, waaronder 

de heffingsambtenaar, moet daarbij zelfstandig beoordelen in welke wegingscategorie een zaak valt 

(Hoge Raad 23 september 2011, ECLI:NL:HR:2011:BT2293). Het oordeel is daarbij onafhankelijk van 

                                                      
3
 Bepaling sinds 1 januari 2013. De hoorzitting in WOZ-zaken vindt echter plaats op verzoek. Daarom 

zal dit geen invloed hebben op de WOZ-procedure.  

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHARL:2016:8256
http://wetten.overheid.nl/BWBR0002320/HoofdstukV/Afdeling1/Artikel25/geldigheidsdatum_1-01-2014
http://wetten.overheid.nl/BWBR0002320/HoofdstukV/Afdeling1/Artikel25/geldigheidsdatum_1-01-2014
http://wetten.overheid.nl/BWBR0005537/Hoofdstuk7/Afdeling72/Artikel73/geldigheidsdatum_01-01-2014
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHAMS:2016:3093
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHAMS:2008:BF0084
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2002-113.html
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:HR:2011:BT2293
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de stel- of bewijsplicht van de belanghebbende en wordt niet standaard op gemiddeld gezet, maar de 

beoordelende instantie kan dat wel in de regel oordelen, aldus de Hoge Raad. De rechter kan het 

oordeel, dat de gemeente over de wegingsfactor heeft gegeven, volledig toetsen (Hoge Raad 18 

oktober 2013, ECLI:NL:HR:2013:915). 

 

Bij een eenvoudig waardebezwaar (bijv. ‘de waarde is te hoog en moet op € X worden vastgesteld’) is 

een wegingsfactor van 0,25 op zijn plaats (zie Rb. Arnhem 7 december 2010, 

ECLI:NL:RBARN:2010:BO8525). Bij normale waardebezwaren is een wegingsfactor 1 uitgangspunt. 

Een afwijkende wegingsfactor zal gemotiveerd en onderbouwd moeten worden.  

Financieel belang of hoogte van het geschil is alleen van belang voor zover dat invloed heeft op de 

bewerkelijkheid en complexiteit van de zaak, maar normaal gesproken is dat niet van invloed.  

3.3.1 Wegingsfactoren voor verschillende proceshandelingen in bezwaar of beroep 

De wegingsfactor is voor verschillende proceshandelingen in beginsel gelijk (Hof Amsterdam 22 

augustus 2013, ECLI:NL:GHAMS:2013:2715). Een wegingsfactor kan voor de hoorzitting alleen 

afwijken van die voor het bezwaarschrift als het geschil niet meer hetzelfde is. Dat kan het geval zijn 

als het waardebezwaar voor de hoorzitting volledig gegrond is verklaard, maar er tijdens de hoorzitting 

nog een geschil is over de hoogte van de proceskosten. Een hoorzitting is dan overigens niet meer 

verplicht omdat het verzoek om proceskosten als nevenvordering wordt gezien en niet als 

hoofdgeding (zie Veel gestelde vraag hoorzitting).  

Terug naar inhoud 

3.4 Samenhangende zaken 

Hangt het bezwaarschrift samen met andere zaken, dan worden de kosten van die samenhangende 

zaken door een derde beroepsmatig verleende rechtsbijstand als één zaak beschouwd en past de 

heffingsambtenaar voor die kosten slechts één maal het tarief toe van de bijlage bij het Bpb (art. 3, lid 

1, N.B.: Deze bepaling geldt niet voor de andere in het Bpb genoemde kostencategorieën!: benoemd 

in de hoofdstukken 4. Kosten deskundige en 5. Overige kosten) 

 

Sinds 1 januari 2015 geldt een nieuwe regeling voor samenhangende zaken bij de vergoeding van 

proceskosten. Zaken zijn samenhangend als aan de volgende voorwaarden is voldaan: 

1. Gelijktijdig of nagenoeg gelijktijdige behandeling van door een of meer belanghebbenden 

gemaakte bezwaren of ingestelde beroepen,   

2. rechtsbijstand is verleend door dezelfde persoon dan wel door een of meer personen die deel 

uitmaken van hetzelfde samenwerkingsverband, en  

3. van wie de werkzaamheden in elk van de zaken nagenoeg identiek konden zijn. (art. 3, lid 2, 

Bpb). 

 

Aan de eerste twee voorwaarden wordt snel voldaan als de gemeente de zaken van een bepaald 

bureau bundelt, de zaken tijdens een hoorzitting doorneemt en de uitspraken gelijktijdig verzendt. 

3.4.1 Werkzaamheden nagenoeg identiek 

Bij de behandeling van verschillende bezwaren tegen de waarde van verschillende objecten wordt aan 

de laatste voorwaarde echter minder snel voldaan. Werkzaamheden door de rechtsbijstandverlener 

worden door de Hoge Raad niet snel als ‘nagenoeg identiek’ aangemerkt. Er is geen plaats voor het 

een abstracte toets. Werkzaamheden zijn kunnen wel nagenoeg identiek zijn als het om pro-

formabezwaarschriften gaat of als het om bezwaren gaat waarbij de verschillen tussen de objecten 

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:HR:2013:915
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBARN:2010:BO8525
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHAMS:2013:2715
http://wetten.overheid.nl/BWBR0006358/geldigheidsdatum_10-12-2015#Artikel3
http://wetten.overheid.nl/BWBR0006358/geldigheidsdatum_10-12-2015#Artikel3
http://wetten.overheid.nl/BWBR0006358/2017-01-01#Artikel3
http://wetten.overheid.nl/BWBR0006358/2017-01-01#Artikel3
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verwaarloosbaar zijn zoals bij appartementen in eenzelfde complex of uit eenzelfde bouwstroom. In de 

bezwaarfase met bezwaren tegen verschillende objecten en verschillende onderbouwingen het forfait 

per zaak per punt te worden vergoed, zowel voor het bezwaar als voor de hoorzitting. In beroep en 

hoger beroep is sneller sprake van samenhangende zaken als alleen de proceskosten in het geding 

zijn. 

Hof Den Haag 31 juli 2015, ECLI:NL:GHDHA:2015:2231: bezwaren tegen 565 objecten worden door 

aan te sluiten bij het aantal benodigde taxatierapporten als 155 zaken aangemerkt, in beroep en hoger 

beroep worden die aangemerkt als één samenhangende zaak omdat alleen nog de proceskosten in 

het geding zijn 

Hof Arnhem-Leeuwarden 26-01-2016, ECLI:NL:GHARL:2016:698: Werkzaamheden zijn wel 

nagenoeg identiek als de onderlinge verschillen tussen objecten verwaarloosbaar zijn, zoals het geval 

kan zijn bij appartementen in eenzelfde complex of bij objecten uit eenzelfde bouwstroom. 

Hof Arnhem-Leeuwarden 23-02-2016, ECLI:NL:GHARL:2016:1472: Werkzaamheden voor pro-forma 

bezwaarschriften zijn wel nagenoeg gelijk, dus samenhangende zaken. 

 

Als de heffingsambtenaar de door verschillende belanghebbenden ingediende bezwaren als 

samenhangende zaken aanmerkt, verdeelt hij de voor de samenhangende zaken toegekende 

vergoeding van kosten van rechtsbijstand over de belanghebbenden. Voor elke zaak is wel van 

belang dat het bezwaar gegrond is. De zaken die niet gegrond zijn, zijn niet samenhangend, en 

daarvoor krijgt men geen vergoeding (Hoge Raad 19 december 2008, ECLI:NL:HR:2008:BG7294).  

 

De beslissing van de rechter om zaken te voegen heeft geen invloed op de berekening van de 

proceskostenvergoeding voor de bij die rechter ingestelde beroepen. Indien hoger beroep of beroep in 

cassatie wordt ingesteld tegen een uitspraak die is gedaan na gevoegde behandeling, is in de 

procedure na aanwending van dat rechtsmiddel nog slechts sprake van één beroep in de zin van 

artikel 8:75, lid 1, Awb en het Bpb. 

3.4.2 Wegingsfactoren samenhangende zaken 

Als het gaat om twee of drie samenhangende zaken, wordt de uitkomst van de eerdere berekening 

vermenigvuldigd met een wegingsfactor van 1; gaat het om vier of meer samenhangende zaken, dan 

is deze wegingsfactor 1,5 (onderdeel C2 van de bijlage bij het Bpb ). 

3.5 Bezwaren tegen beschikkingen op één biljet worden als één zaak aangemerkt 

Het bezwaar dat is gericht tegen verschillende waarden die op één beschikkingsbiljet staan wordt als 

één bezwaarschrift aangemerkt (Hoge Raad 13 juli 2012, ECLI:NL:HR:2012:BX0892 en Hoge Raad 

12 april 2013, ECLI:NL:HR:2013:BZ6822).  

3.6 Berekening kosten door een derde beroepsmatig verleende rechtsbijstand 

In de bijlage bij het Bpb staat een verdere berekening van de kosten van door een derde 

beroepsmatig verleende rechtsbijstand. De berekening bestaat uit de volgende formule: € 246,- x 

punten per proceshandeling x wegingsfactor gewicht zaak x wegingsfactor samenhangende zaken. 

3.7 Uitzondering bijzondere omstandigheden rechtsbijstand (artikel 2, derde lid Bpb) 

Indien een groot aantal zaken tegelijk wordt behandeld, kunnen de kosten worden beperkt als het om 

zaken gaat waarbij de werkzaamheden een uniform karakter hebben, en niet zijn afgestemd op de 

bijzonderheden van de behandelde zaken (Hoge Raad 8 april 2011, ECLI:NL:HR:2011:BQ0415). Het 

moet gaan om een uitzondering. De beperking moet daarom terughoudend worden toegepast. 

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHDHA:2015:2231
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHARL:2016:698
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHARL:2016:1472
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:HR:2008:BG7294
http://wetten.overheid.nl/BWBR0005537/Hoofdstuk8/Titel82/Afdeling826/Artikel875/
http://wetten.overheid.nl/BWBR0006358/geldigheidsdatum_10-04-2016#Bijlage
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:HR:2012:BX0892
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:HR:2013:BZ6822
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:HR:2011:BQ0415
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Gebruik van de uitzondering moet uitdrukkelijk gemotiveerd worden. De hoogte van de proceskosten 

kan volgens Hof Amsterdam ook worden gematigd als er sprake is van een disproportionele 

vergoeding. Er is dan sprake van bijzondere omstandigheden als  een zuiver forfaitair bepaalde 

vergoeding dermate disproportioneel is dat aanleiding bestaat die vergoeding te matigen. 

Doorslaggevend voor de kwalificatie als bijzondere omstandigheid voor dit hof lijkt te zijn dat: 

- er volgtijdig een groot aantal objecten tijdens één hoorzitting worden behandeld, 

- de tijdsduur per zaak slechts enkele minuten duurt,  

- de forfaitaire vergoeding zou leiden tot een disproportionele vergoeding. 

Hof Amsterdam oordeelde dat het toe te kennen bedrag van € 11.750 voor een hoorzitting van drie 

uur waarbij 50 gegronde zaken zijn behandeld disproportioneel is (uitspraak van 23 oktober 2014, 

ECLI:NL:GHAMS:2014:4775, de Hoge Raad bevestigde zonder motivering (art. 81 RO; 12 juni 2015, 

ECLI:NL:HR:2015:1539). Hof Amsterdam wees ook een hoger beroep af bij een gering aantal 

procedures (acht in   

Hof Den Haag oordeelde echter anders in een soortgelijke zaak nadat de rechtbank een kwart punt 

per zaak had toegekend (Hof Den Haag 9 december 2013, ECLI:NL:GHDHA:2013:4743). Hof ’s-

Hertogenbosch wees ook een beroep op bijzondere omstandigheden bij disproportionaliteit af 

(uitspraak van 11 september 2015 ECLI:NL:GHSHE:2015:3525).  

Terug naar inhoud 

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHDHA:2013:4743
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHSHE:2015:3525
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4 Kosten deskundige (taxateur) volgens richtlijn 
gerechtshoven en rechtbanken 

4.1 Richtlijn gerechtshoven en rechtbanken hoogte uurtarief 

De kosten van een taxatierapport zijn aan te merken als kosten van een deskundige die aan een 

belanghebbende verslag heeft uitgebracht. De kosten komen voor vergoeding in aanmerking als die 

zijn gemaakt om het bezwaar tegen de waarde te onderbouwen. De kosten die zijn gemaakt voor een 

taxatierapport dat is opgemaakt voor financiering of aan- of verkoop van een onroerende zaak komen 

niet voor vergoeding in aanmerking.  

Ook voor het taxatierapport moeten de kosten redelijk zijn. De kostenvergoeding is niet een volledige 

schadevergoeding maar een tegemoetkoming in de kosten (Staatsblad 1993, 763
4
). De kosten voor 

een deskundigenverslag zijn gemaximeerd tot € 116,09 per uur (bedrag sinds 1 januari 2013; 

verhoogd met BTW voor zover die is verschuldigd). Daarbij geldt dat het tarief afhankelijk is van de 

mate waarin de werkzaamheden van wetenschappelijke of bijzondere aard zijn.  

De Hoge Raad heeft bepaald dat de taxatiewerkzaamheden in WOZ-procedures in het algemeen niet 

van wetenschappelijke aard zijn, maar wel van bijzondere aard (Hoge Raad 13 juli 2012  

ECLI:NL:HR:2012:BX0904 (woning) en ECLI:NL:HR:2012:BX0919 (kantoorpand). De hoogte van het 

uurtarief wordt bepaald naar de mate waarin de werkzaamheden van bijzondere aard zijn, wat wordt 

bepaald door de aard van de te taxeren onroerende zaak. De mate van deskundigheid van de 

taxateur speelt geen rol. Ook is het (marktconforme) uurtarief van de taxateur niet van belang. 

Naarmate de taxatie van een object naar haar aard complexer is, is toepassing van een hoger 

uurtarief gerechtvaardigd. Het maximumtarief wordt alleen toegepast als de taxatie van de onroerende 

zaak zeer complex is. De Hoge Raad heeft de rechtbanken en gerechtshoven opgeroepen om 

uniforme afspraken te maken over de hoogte van de uurtarieven. De gerechtshoven en rechtbanken 

hebben daartoe een richtlijn opgesteld. 

Richtlijn gerechtshoven en rechtbanken 

Gerechtshoven en rechtbanken hebben een uniforme richtlijn opgesteld voor kosten van 

taxatiewerkzaamheden. Die richtlijn is gepubliceerd (Staatscourant 2012, 26039): 

Een uurtarief van € 50 exclusief BTW voor een woningtaxatie is redelijk.  

Een uurtarief van € 65 exclusief BTW is redelijk voor een kantoorpand.  

Een uurtarief volgens het gedeclareerde tarief met als maximum het bedrag in artikel 6 van het Besluit 

tarieven in strafzaken van € 116,09 exclusief BTW voor incourante niet-woningen.  

4.2 Bedragen verhoogd met BTW  

De maximumbedragen voor kosten van een deskundige genoemd in het Besluit tarieven in strafzaken 

worden verhoogd met BTW voor zover die op belanghebbende drukken. Als een particulier een 

deskundige inschakelt dan is er BTW verschuldigd. Het maximumbedrag voor de deskundige 

bedraagt dan € 116,09 + 21% BTW = € 140,47. Een particulier kan de BTW niet in aftrek brengen. Het 

uurtarief dat wordt toegekend is in dat geval inclusief BTW (Hoge Raad 15 april 2011, 

ECLI:NL:HR:2011:BQ1222). In de uitspraak op het bezwaar dient de gemeente te vermelden dat het 

tarief inclusief BTW is vastgesteld. Het tarief van omzetbelasting is afhankelijk van het geldende tarief 

ten tijde van het verrichten van de dienst door de deskundige. Na 1 oktober 2012 bedraagt het tarief 

21%. Bij het bepalen van de kosten voor rechtskundige bijstand speelt de BTW geen rol.  

                                                      
4
 “De kostenvergoeding is, naar algemeen is erkend in het civiele recht, niet bedoeld als volledige 

schadevergoeding, maar als tegemoetkoming in de kosten.“, Stb. 1993, 763, p. 5.  

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:HR:2012:BX0904
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:HR:2012:BX0919
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2012-26039.html
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:HR:2011:BQ1222
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4.3 Richtlijn aantal uren taxatiewerkzaamheden 

Niet alleen het uurtarief moet redelijk zijn ook het aantal uren moet redelijk zijn.  

Gerechtshoven en rechtbanken gaan uit van de volgende richtlijn (Hof Amsterdam 8 november 2012, 

ECLI:NL:GHAMS:2012:BY2756):  

Voor woningen: 2 uur bij niet-inpandige opname, 4 uur bij een inpandige opname. 

Het aantal uren voor niet-woningtaxaties zal per geval bekeken moeten worden. Een taxatiekaart als 

aanvulling op een taxatierapport komt niet voor vergoeding in aanmerking (Hoge Raad 9 december 

2016, ECLI:NL:HR:2016:2787).  

4.4 Samenloop kosten rechtskundige bijstand en kosten deskundige taxateur: 
functievermenging 

De deskundige taxateur moet zijn werkzaamheden onpartijdig uitvoeren (artikel 8:34, lid 1 Awb). 

Kosten van een deskundigenrapport komen niet voor vergoeding in aanmerking als de gemachtigde in 

dezelfde zaak ook als deskundige optreedt. Dan wordt volgens de Raad van State niet voldaan aan 

de eis van artikel 8:34 Awb dat een deskundige verplicht is zijn opdracht onpartijdig te vervullen 

(ABRvS 30 november 2005, ECLI:NL:RVS:2005:AU7190).  

 

In belastingzaken is daar anders over beslist.  

Hof Arnhem is van oordeel dat artikel 8:34 Awb alleen betrekking heeft op de door de rechterlijke 

instantie benoemde deskundige (uitspraak 11 april 2012, ECLI:NL:GHARN:2012:BW4248). 

Hof ’s-Gravenhage verwerpt het verweer dat de taxateur die op no-cure-no-paybasis taxaties verricht 

een financieel belang heeft en daarom zijn werkzaamheden niet onpartijdig uitvoert (uitspraak van 5 

december 2012, ECLI:NL:GHSGR:2012:BZ0422). In deze zaken was geen sprake van 

functievermenging. 

  

Kosten van een deskundige komen niet voor vergoeding in aanmerking indien de deskundige ook als 

gemachtigde optreedt en de functie van deskundige en gemachtigde zich vermengen (Rb. Arnhem 30 

november 2010, ECLI:NL:RBARN:2010:BO5369). Hof ’s-Hertogenbosch oordeelt echter dat de 

taxatiekosten voor vergoeding in aanmerking komen omdat sprake is van een onpartijdige 

deskundige, ook al heeft dezelfde persoon rechtsbijstand verleend (uitspraak 5 november 2010, 

ECLI:NL:GHSHE:2010:BZ9964).  

Conclusie 

Er is nog geen duidelijkheid of de kosten van de natuurlijke persoon die zowel als deskundige als 

rechtsbijstandverlener optreedt allebei worden vergoed. Wordt zowel de rechtsbijstand als de 

taxatiedeskundige door hetzelfde bureau geleverd en zijn dat verschillende personen dan komen de 

kosten voor vergoeding in aanmerking. 

4.5 Werkzaamheden deskundige door een familielid 

Hof ’s-Gravenhage heeft het oordeel gegeven dat een vader niet als onpartijdige deskundige zijn zoon 

kan ondersteunen (14 juli 2009, ECLI:NL:GHSGR:2009:BJ2893, door de Hoge Raad afgedaan op 

grond van artikel 81 RO arrest van 24 september 2010, ECLI:NL:HR:2010:BN8082). Een deskundige 

dient zijn opdracht onpartijdig te vervullen in de zin van artikel 8:34 Awb, aldus het hof.  

 

Terug naar inhoud 

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHAMS:2012:BY2756
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:HR:2016:2787
http://wetten.overheid.nl/BWBR0005537/Hoofdstuk8/Titel81/Afdeling816/Artikel834/geldigheidsdatum_01-01-2016
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RVS:2005:AU7190
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHARN:2012:BW4248
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHSGR:2012:BZ0422
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBARN:2010:BO5369
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHSHE:2010:BZ9964
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHSGR:2009:BJ2893
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:HR:2010:BN8082
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5. Overige kosten  
De overige kosten bestaan uit reis- en verletkosten van belanghebbende zelf of zijn niet professionele 

gemachtigde bijvoorbeeld voor het bijwonen van een (nadere) hoorzitting. Belanghebbende zelf zal 

niet vaak naar de hoorzitting gaan. De professionele rechtsbijstandverlener komt meestal alleen, 

hooguit vergezeld van een taxateur en heeft overigens geen recht op reis- of verletkosten.  

Reiskosten 

De reiskosten zijn beperkt tot de kosten die een belanghebbende voor een kaartje 2
e
 klasse openbaar 

vervoer maakt, tenzij de reis per openbaar vervoer niet of onvoldoende mogelijk is. In dat geval wordt 

een bedrag van € 0,28 per kilometer vergoed (Besluit tarieven in strafzaken 2003 art. 11, lid 1 onder 

d). 

Verletkosten 

Verletkosten worden per uur berekend. Het bedrag voor verletkosten bedraagt minimaal € 7 en 

maximaal € 81 per uur (bedragen sinds 1 januari 2015). Het gaat daarbij om het verlet dat een 

belanghebbende van zijn werkzaamheden moet nemen om bijvoorbeeld een hoorzitting bij te wonen. 

Ook kosten van verlet door ontvangst van de taxateur, overleg met een taxateur of om 

referentiepanden te bezoeken door belanghebbende komen voor vergoeding in aanmerking (Hof 

Arnhem 6 oktober 2009, ECLI:NL:GHARN:2009:BK1112). Ook verlet van een gemachtigde/niet-

beroepsmatig rechtsbijstandverlenende komt voor vergoeding in aanmerking (Hof Arnhem-

Leeuwarden, 18 oktober 2016, ECLI:NL:GHARL:2016:8256). Verletkosten voor het lezen van stukken 

of het opstellen van een bezwaar- of beroepschrift worden niet vergoed (Hoge Raad 21 maart 2001, 

ECLI:NL:HR:2001:AB0636).  

Kosten openbare registers 

De kosten van uittreksels openbare registers, telegrammen, internationale telexen, internationale 

telefaxen en internationale telefoongesprekken worden vergoed tegen de werkelijk gemaakte kosten. 

De no-cure-no-paybureaus die een taxatierapport opstellen, brengen naast de kosten voor 

taxatiewerkzaamheden ook de kosten voor de uittreksels uit het kadaster in rekening. Die kosten (per 

uittreksel € 2,95) komen voor vergoeding in aanmerking. 

Terug naar inhoud 

http://wetten.overheid.nl/BWBR0015481/geldigheidsdatum_10-12-2016#3_Artikel11
http://wetten.overheid.nl/BWBR0015481/geldigheidsdatum_10-12-2016#3_Artikel11
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHARN:2009:BK1112
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHARL:2016:8256
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:HR:2001:AB0636
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6. Kosten in de gerechtelijke procedures/procesvoering 
De heffingsambtenaar doet uitspraak op bezwaar. De beslissing over de kostenvergoeding in bezwaar 

maakt onderdeel uit van die uitspraak. Belanghebbende kan daartegen in beroep of in hoger beroep 

gaan en (mede) de beslissing aanvechten, die ziet op de kostenvergoeding.  

No-cure-no-paybureau is ontvankelijk in beroep 

In de regel wordt beroep ingesteld door de gemachtigde die zijn proceskosten vergoed wil zien. Deze 

vorm van no-cure-no-pay wordt geaccepteerd door de Hoge Raad (arresten van 7 oktober 2011,  

ECLI:NL:HR:2011:BT6841 en 13 juli 2012, ECLI:NL:HR:2012:BX0904). De uitspraak van Rb. Zutphen 

( 19 december 2012, ECLI:NL:RBZUT:2012:BY6873) waarin wordt geoordeeld dat er geen belang 

meer is in beroep is waarschijnlijk al achterhaald door de uitspraak van Hof Arnhem-Leeuwarden (8 

januari 2013, ECLI:NL:GHARL:2013:BY8081) waarin wordt overwogen dat het economische belang 

van belanghebbende feitelijk nihil is, maar toch een procesbelasting aanwezig is, waardoor sprake is 

van ontvankelijkheid. De Hoge Raad heeft het beroep in cassatie, dat de gemeente had ingediend, 

afgewezen (Hoge Raad 18 oktober 2013, ECLI:NL:HR:2013:997). 

6.1 Stellen en bewijzen 

Het beroepschrift bestaat uit een of meer standpunten van de tegenpartij. Een van de geschilpunten 

kan de hoogte van de toegekende bezwaarkosten zijn. In het verweerschrift geeft de 

heffingsambtenaar zijn standpunten weer. De heffingsambtenaar moet de stellingen die 

belanghebbende inneemt weerspreken en onderbouwen waarom die stellingen onjuist zijn.  

De hoogte van de proceskosten in (hoger) beroep moet direct in het verweerschrift, in nadere stukken 

of uiterlijk ter zitting worden bestreden. Daarbij wordt een analyse van het beroepschrift gemaakt. 

Daarbij kan ook worden gewezen op de eenduidigheid van beroepschriften die al dan niet gelijktijdig 

zijn ingediend. Als een aantal ingediende beroepschriften nagenoeg hetzelfde is kan een lager bedrag 

aan proceskosten worden toegekend. Daarbij kan worden gewezen op het arrest van 15 april 2011, 

ECLI:NL:HR:2011:BQ0415. De proceskosten zijn daarbij door Hof ’s-Hertogenbosch beperkt op grond 

van artikel 2, derde lid van het Bpb. Daarbij heeft het Hof ‘het oog gehad op het zeer grote aantal 

zaken die op veel punten een sterke inhoudelijke samenhang vertoonden, waardoor de 

proceshandelingen voor een zeer groot deel een uniform karakter hadden, en dus niet waren 

afgestemd op de bijzonderheden van de desbetreffende zaak.’ 

6.2 Proceskosten in (hoger) beroep 

Voor vergoeding van de beroepskosten geldt artikel 8:75 Awb en het Bpb. De toe te kennen kosten 

zijn vergelijkbaar met de toe te kennen kosten in de bezwaarfase. Het bedrag per punt bedraagt € 495 

en is dus iets meer dan tweemaal het bedrag in de bezwaarfase. De puntentelling is als volgt 

 voor het beroepschrift 1: € 495, 

 voor de conclusie van repliek 0,5: € 247,50, 

 voor het verschijnen op de (inlichtingen)comparitie 0,5: € 247,50, 

 voor het verschijnen op de zitting 1: € 495, 

 voor het verschijnen op een nadere zitting 0,5: € 247,50. 

De lijst met rechtshandelingen is per 1 januari uitgebreid. Een volledige lijst van alle handelingen staat 

in de bijlage bij het Besluit proceskosten bestuursrecht.  

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:HR:2011:BT6841
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:HR:2012:BX0904
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBZUT:2012:BY6873
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:HR:2013:997
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:HR:2011:BQ0415
http://wetten.overheid.nl/BWBR0006358/geldigheidsdatum_01-01-2016#Artikel2
http://wetten.overheid.nl/BWBR0005537/Hoofdstuk8/Titel82/Afdeling826/Artikel875/geldigheidsdatum_01-01-2014
http://wetten.overheid.nl/BWBR0006358/2017-01-01#Bijlage
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6.2.1 Berekening kosten door een derde beroepsmatig verleende rechtsbijstand 

Voor de berekening van het toe te kennen bedrag worden de punten vermenigvuldigd met een 

wegingsfactor voor het gewicht van de zaak en evt. een wegingsfactor samenhangende zaken. De 

wegingsfactoren zijn dezelfde als in de bezwaarfase (onderdeel 3.3 Wegingsfactoren). De 

wegingsfactor zal in de regel 1 (gemiddeld) zijn. Gaat het beroep echter alleen over de proceskosten 

dan is volgens de richtlijnen van de gerechtshoven en rechtbanken de wegingsfactor 0,5 (licht). Bij 

samenhangende zaken kan in beroep, hoger beroep of in cassatie een verschil optreden als er één 

beroep wordt ingesteld tegen verschillende uitspraken. Er is in beroep dan één zaak, maar in bezwaar 

zoveel zaken als er bezwaarschriften zijn (onderdeel 3.4 Samenhangende zaken) 

 

De berekening bestaat uit de volgende formule: € 495,- x punten per proceshandeling x wegingsfactor 

gewicht zaak x wegingsfactor samenhangende zaken. De rechtbank of het hof die de zaak behandelt, 

rekent dit uit.  

 

De rechtsbijstandverlener zal in beroep ook een verzoek doen om de gemeente in de proceskosten te 

laten veroordelen. Dezelfde argumenten die de gemeente in de bezwaarfase heeft gebruikt, kunnen in 

de beroepsfase worden gebruikt. Het besluit moet gegrond zijn (artikel 8:75 Awb) of aan het beroep 

moet bij intrekking wel geheel of gedeeltelijk tegemoet zijn gekomen door de gemeente (artikel 8:75a 

Awb). 

6.2.2 Ontvankelijkheid hoger beroep en hoogte wegingsfactor als slechts proceskosten in het 
geding zijn 

Als de gemeente uitsluitend in hoger beroep gaat tegen het oordeel van de rechtbank over de 

proceskosten dan is de gemeente ontvankelijk. De gemeente heeft dan een procesbelang (Hoge 

Raad 27 november 2009, ECLI:NL:HR:2009:BJ7919). Gaat het (hoger) beroep alleen over de 

proceskosten dan is, volgens de richtlijnen van de gerechtshoven en rechtbanken, de wegingsfactor 

0,5 (licht). De wegingsfactor hoeft niet voor elke volgende fase hetzelfde te zijn (Hoge Raad 12 april 

2013, ECLI:NL:HR:2013:BZ6822).  

6.2.3 Gezamenlijke behandeling rechtszitting samenhangende zaken 

Als samenhangende zaken gezamenlijk op een zitting worden behandeld is de vergoeding ook 

beperkt als aan de voorwaarden voor samenhangende zaken wordt voldaan: 

1. Gelijktijdig of nagenoeg gelijktijdige behandeling van door een of meer belanghebbenden 

gemaakte bezwaren of ingestelde beroepen,   

2. rechtsbijstand is verleend door dezelfde persoon dan wel door een of meer personen die deel 

uitmaken van hetzelfde samenwerkingsverband, en  

3. van wie de werkzaamheden in elk van de zaken nagenoeg identiek konden zijn. (art. 3, lid 2, 

Bpb). 

Er wordt volstaan met het toekennen van een punt voor één zaak, vermenigvuldigt met een 

wegingsfactor voor het aantal zaken (tot vier: 1, vier of meer: 1,5) en een wegingsfactor voor de 

zwaarte van de zaak, gedeeld door het aantal zaken dat gezamenlijk wordt behandeld (Hoge Raad 28 

november 2003, nr. 39216, ECLI:NL:HR:2003:AN9083 en Hof ’s-Hertogenbosch 13 januari 2012, nr. 

11/00115,  ECLI:NL:GHSHE:2012:BV8493).  

 

6.3 Proceskosten in cassatie 

In de cassatiefase kunnen aan de orde komen: 

http://wetten.overheid.nl/BWBR0005537/Hoofdstuk8592208/Titel82/Afdeling826/Artikel875/
http://wetten.overheid.nl/BWBR0005537/Hoofdstuk8592208/Titel82/Afdeling826/Artikel875a/
http://wetten.overheid.nl/BWBR0005537/Hoofdstuk8592208/Titel82/Afdeling826/Artikel875a/
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:HR:2009:BJ7919
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:HR:2013:BZ6822
http://wetten.overheid.nl/BWBR0006358/2017-01-01#Artikel3
http://wetten.overheid.nl/BWBR0006358/2017-01-01#Artikel3
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:HR:2003:AN9083
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHSHE:2012:BV8493
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 het oordeel van het Hof over de vergoeding van de kosten die de belanghebbende 

redelijkerwijs heeft moeten maken in de bezwaarfase; 

 het oordeel van het Hof over de vergoeding van de kosten die de belanghebbende 

redelijkerwijs heeft moeten maken in de (hoger) beroepsfase; 

 de vergoeding van de kosten die de belanghebbende redelijkerwijs heeft moeten maken in de 

cassatiefase. 

De Hoge Raad past ook de regels toe, die in de vorige onderdelen zijn behandeld. Het Bpb is ook op 

de cassatiefase van toepassing. De proceshandelingen en puntentoedeling wijken echter af van de 

eerdere fasen.  

Het bedrag per punt bedraagt € 495. De puntentelling is als volgt: 

 voor het beroepschrift 2. 

 voor de conclusie van repliek 2. 

 voor een mondelinge of schriftelijke toelichting 2. 

 voor een reactie op een conclusie van de AG 0,5. 

Voor de berekening van het toe te kennen bedrag worden de punten vermenigvuldigd met een 

wegingsfactor en een factor voor samenhangende zaken. De wegingsfactoren zijn dezelfde als in de 

bezwaarfase (onderdeel 3.4 Wegingsfactoren). 

Terug naar inhoud 
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7. Afhandeling kostenverzoeken 

7.1 Betaling aan belanghebbende of aan gemachtigde 

De no-cure-no-paybureaus dienen een machtiging in waarbij aan de gemeente wordt verzocht om de 

proceskosten over te maken aan de gemachtigde. De belanghebbende kan als schuldeiser een 

bankrekeningnummer aanwijzen waarop een betaling plaats moet vinden (artikel 4:89, eerste lid Awb). 

Uit de Wettekst en de Memorie van Toelichting blijkt dat het om een aangewezen bankrekening ten 

name van belanghebbende gaat
5
. De teruggave van de te veel geheven belasting en de betaling van 

bezwaarkosten kan op één bankrekeningnummer van belanghebbende worden voldaan.  

Op grond van artikel 3:79 Burgerlijk Wetboek is het ook mogelijk om bevrijdend te betalen aan de 

gemachtigde (Rb. Arnhem 7 december 2010,  ECLI:NL:RBARN:2010:BO8525). Hof Den Haag geeft 

geen oordeel over een geschil over de betaling maar stelt dat de proceskosten toekomen aan 

belanghebbende (uitspraak 22 mei 2015, ECLI:NL:GHDHA:2015:1443). 

Bewijslast kosten rechtsbijstand 

Indien een bureau beroepsmatig rechtsbijstand verleent dan kan ervan worden uitgegaan dat er 

kosten zijn verbonden aan de werkzaamheden. De gemeente moet het tegendeel stellen en bewijzen. 

Daarbij is van belang of op belanghebbende een verplichting rust of zal komen te rusten om kosten 

van rechtsbijstand te voldoen. Wordt een nota overgelegd dan is ook in het geval van een 

familierelatie of een gelieerde maatschappij kostenvergoeding verschuldigd (Hoge Raad 27 november 

2009,  ECLI:NL:HR:2009:BJ7929 en Hoge Raad 8 november 2002,  ECLI:NL:HR:2002:AF0078). Dat 

is zelfs het geval als de werkzaamheden op no-cure-no-paybasis plaatsvinden en op het moment van 

uitspraak nog geen declaratie is opgemaakt of betaling heeft plaatsgevonden (Hoge Raad 19 oktober 

2012, ECLI:NL:HR:2012:BY0531).  

Termijn van betaling zes weken; opschorting betaling in geval van hoger beroep 

Betaling vindt zo spoedig plaats nadat het bezwaar gegrond is verklaard, maar uiterlijk zes weken na 

uitspraak op bezwaar (artikel 4:87, eerste lid Awb). Van de zes wekentermijn kan worden afgeweken, 

maar dat zal in het algemeen niet nodig zijn. Als belanghebbende in beroep gaat betekent dat niet dat 

de werking van de uitspraak op bezwaar wordt opgeschort (artikel 6:16 Awb). De werking van de 

uitspraak wordt wel opgeschort als de gemeente hoger beroep of cassatie instelt tegen de uitspraak 

van de rechtbank of het gerechtshof (artikel 27h, vijfde lid AWR en artikel 28, zevende lid AWR). Dat 

is uiteraard alleen het geval als de kostenvergoeding nog in geschil is. Bovendien geldt de zes 

wekentermijn van artikel 4:87 Awb niet, maar is het zorgvuldig om eenzelfde termijn te hanteren nadat 

blijkt dat de uitspraak onherroepelijk vaststaat.  

Verrekening met openstaande belastingschulden 

Te betalen proceskosten kunnen worden verrekend met nog openstaande belastingschulden. Artikel 
24, tweede lid onderdeel b Invorderingswet maakt dat mogelijk.  
 

Terug naar inhoud 

  

                                                      
5
 De schuldeiser kan de schuldenaar tot girale betaling verplichten door zijn bankinstelling als plaats 

van betaling aan te wijzen. Betaling dient te geschieden op een daartoe bestemde rekening ten name 
van de schuldeiser. (Kamerstukken 2003-2004, 29702, nr. 3, p. 37) 

http://wetten.overheid.nl/BWBR0005537/Hoofdstuk4/Titel44/Afdeling441/Artikel489/
http://wetten.overheid.nl/BWBR0005291/Boek3/Titel3/Artikel79/
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBARN:2010:BO8525
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHDHA:2015:1443
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:HR:2009:BJ7929
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:HR:2002:AF0078
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:HR:2012:BY0531
http://wetten.overheid.nl/BWBR0005537/Hoofdstuk4/Titel44/Afdeling441/Artikel487/
http://wetten.overheid.nl/BWBR0005537/Hoofdstuk6/Afdeling62/Artikel616/
http://wetten.overheid.nl/BWBR0002320/HoofdstukV/Afdeling2/Artikel27h/
http://wetten.overheid.nl/BWBR0002320/HoofdstukV/Afdeling4/Artikel28/
http://wetten.overheid.nl/BWBR0004770/2017-01-01#HoofdstukIV_Afdeling2_Artikel24
http://wetten.overheid.nl/BWBR0004770/2017-01-01#HoofdstukIV_Afdeling2_Artikel24
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-29702-3.pdf
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Bijlagen 

Bijlage 1 Bezwaarsituaties 

Bezwaarsituaties, beter is informeel 

Bij de bezwaarsituaties wordt uitgegaan van een juridische benadering. Een informele aanpak 

verdient de voorkeur, omdat dat de acceptatie van de uitkomst van het bezwaar verhoogt. De wijze 

waarop gemeenten het bezwaarschrift afhandelen verschilt, waardoor gemeenten dit per situatie zelf 

kunnen invullen.  

 

Wordt volledig aan het bezwaarschrift tegemoet gekomen dan kan een uitspraak worden gedaan 

zonder dat er een hoorzitting wordt gehouden (onderdeel 3.2 Afzien van een hoorzitting, laatste bullit). 

Is dat echter niet het geval dan is een hoorzitting een verplichting en zal de gemachtigde indien 

daarom is verzocht, uitgenodigd moeten worden voor een hoorzitting. De vergoeding wordt daarmee 

op een hoger bedrag vastgesteld.  

 
I PRO-FORMA OF SUMMIER BEZWAARSCHRIFT 

Toelichting 

In de bezwaarschriften staat vaak: ‘Ik maak bezwaar omdat de waarde te hoog is vastgesteld’. Dit is 

geen pro-forma bezwaarschrift, maar een gemotiveerd bezwaarschrift (Hoge Raad 24 januari 2014, 

ECLI:NL:HR:2014:86). Een summiere motivering is genoeg om een bezwaarschrift in behandeling te 

nemen. 

 

Advies: onderzoek het bezwaarschrift direct en geef in de ontvangstbevestiging naar de gemachtigde 

aan dat het bezwaarschrift in onderzoek is en dat een nadere toelichting en onderbouwing vooralsnog 

niet is vereist. Zend daarbij altijd een kopie naar belanghebbende. Blijkt uit onderzoek dat de waarde 

te hoog is vastgesteld, verlaag die waarde dan alvast ambtshalve. Daarbij wordt gevraagd of er nog 

een aanvulling van het bezwaarschrift nodig is. Als blijkt dat de waarde niet te hoog is vastgesteld 

wordt uiteraard ook gelegenheid geboden om het bezwaarschrift aan te vullen. U dient dan wel alsnog 

uitspraak op bezwaar te doen.  

 

Bij een pro-forma bezwaarschrift of summier gemotiveerd bezwaarschrift is de werkbelasting van de 

rechtsbijstandverlener zeer gering. Een wegingsfactor van 0,25 of 0,5 (zeer licht tot licht) is dan op zijn 

plaats. Gaat het om een aantal pro-formabezwaarschriften dat gelijktijdig wordt behandeld dan kunnen 

die als samenhangende zaken worden aangemerkt (zie 3.4 Samenhangende zaken)  

 

Als het bezwaarschrift niet of zeer summier gemotiveerd is, is de rechtskundige bijstand zeer beperkt. 

 

II HET BEZWAARSCHRIFT IS MET MOTIVERING EN TAXATIERAPPORT INGEDIEND 

Advies: In behandeling nemen en uitspraak doen. Als het bezwaarschrift gegrond is, geldt het 

volgende;  

Is er een taxatierapport bij het bezwaarschrift gevoegd dan zal het bezwaarschrift vooral een 

weergave van de taxatietechnische aspecten zijn. Ook dan wordt de wegingsfactor door 

rechtscolleges bepaald op 1. De toe te kennen vergoeding bedraagt dan € 246,- voor beroepsmatig 

verleende rechtsbijstand. Voor de toewijzing van de kosten van de taxatiedeskundige wordt verwezen 

naar onderdeel 4. Ook overige kosten dienen te worden vergoed. Daarbij moet vooral worden gedacht 

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:HR:2014:86
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aan de uittreksels uit het kadaster die naast de kosten van het taxatierapport in rekening worden 

gebracht.  

 

III HET BEZWAARSCHRIFT IS MET UITGEBREIDE MOTIVERING, MAAR ZONDER 

TAXATIERAPPORT INGEDIEND? 

Advies: In behandeling nemen en uitspraak doen. Als het bezwaarschrift gegrond is, geldt het 

volgende; 

Is het bezwaarschrift gericht op het vaststellen van feiten of waardering dan zal in de regel sprake zijn 

van een gemiddelde zaak (Hof Amsterdam 15 augustus 2008,  ECLI:NL:GHAMS:2008:BF0084 

(Zeist)). De toegekende wegingsfactor wordt altijd bepaald op de bewerkelijkheid en de 

gecompliceerdheid van de zaak en de daarmee verband houdende werkbelasting. Een 

proceskostenberekening met wegingsfactor 1 is dan op zijn plaats. De toe te kennen vergoeding 

bedraagt dan 1 x € 246,- = € 246,-.  

Terug naar inhoud 

  

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHAMS:2008:BF0084
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Bijlage 2 Modelbeleidsregel toepassing wegingsfactoren en taxatietarieven 

Beleid dat in de Beleidsregel toepassing wegingsfactoren en taxatietarieven wordt vastgelegd is een 

vaste gedragslijn die bij het beoordelen van de kosten van door een derde verrichte beroepsmatig 

verleende rechtsbijstand wordt gehanteerd. Het is ook mogelijk dit op gemeentelijk niveau uit te 

breiden tot de taxatiekosten. Op basis van jurisprudentie kunnen de uurtarieven (naar de aard van de 

onroerende zaak) en aantal uren worden vastgelegd. De wegingsfactor is zoveel mogelijk afhankelijk 

gesteld van de bewerkelijkheid en complexiteit van het bezwaarschrift. De jurisprudentie neigt er toch 

naar om standaard uit te gaan van een wegingsfactor van 1. De Hoge Raad stelt dat de beoordelende 

instantie wel in de regel tot de bevinding kan komen dat een zaak gemiddeld is (Hoge Raad 23 

september 2011, ECLI:NL:HR:2011:BT2293).  

I. Tekst van de Beleidsregel toepassing wegingsfactoren en taxatietarieven Wet waardering 
onroerende zaken 

Het Besluit proceskosten bestuursrecht (Bpb) regelt de vergoeding van kosten als bedoeld in artikel 

7:15 lid 4 Algemene wet bestuursrecht (Awb). Het Bpb bevat regels over de vergoeding van de kosten 

van het bezwaarschrift. In de bijlage bij het Bpb, onderdeel CI, is bepaald dat het gewicht van de zaak 

tot uiting kan worden gebracht in wegingsfactoren. 

In deze regeling bepaalt <het college van burgemeester en wethouders/ De gemeenteambtenaar 

bedoeld in art. 231, tweede lid, aanhef en onderdeel b, Gemeentewet,> van <gemeentenaam> dan 

ook welke categorieën zaken als gemiddeld, licht en zeer licht worden gekwalificeerd en derhalve op 

grond van de bijlage bij het Bpb, onderdeel CI, met een wegingsfactor van respectievelijk 1, resp 0,5, 

resp. 0,25 punt worden gewaardeerd. 

Het Bpb en artikel 6 van het Besluit tarieven in strafzaken 2003 bevatten ook regels inzake de 

vergoeding van de kosten van een deskundige die aan een partij verslag heeft uitgebracht. Op grond 

van jurisprudentie die daarover is gewezen en beleid dat gerechtshoven en rechtbanken daarover 

hebben  vastgesteld (Hoge Raad 13 juli 2012, ECLI:NL:HR:2012:BX0919 en 

ECLI:NL:HR:2012:BX0904, respectievelijk Staatscourant 2012, 26039) bepaalt <het college van 

burgemeester en wethouders/ De gemeenteambtenaar bedoeld in art. 231, tweede lid, aanhef en 

onderdeel b, Gemeentewet,> van <gemeentenaam> de uurtarieven naar de aard van het te taxeren 

object en de mate van complexiteit van te taxeren object en het aantal uren dat besteed wordt aan 

dergelijke taxaties. 

 

<Het college van burgemeester en wethouders/De gemeenteambtenaar bedoeld in art. 231, tweede 

lid, aanhef en onderdeel b, Gemeentewet,> van <gemeentenaam> 

Gelet op art. 1:3, vierde lid, Awb, art. 7:15 Awb en art. 2, eerste lid, aanhef, onderdelen a en b, tweede 

en derde lid, Bpb juncto onderdeel C.1. van de bij dat Besluit behorende bijlage, en artikel 6 van het 

Besluit tarieven in strafzaken 2003, 

Besluit de volgende beleidsregel “Toepassing wegingsfactoren en taxatietarieven Wet waardering 

onroerende zaken” vast te stellen: 

 

Artikel 1. Zaken die met een wegingsfactor van 1 worden gewaardeerd 

1. Een bezwaar in een zaak die niet tot een van de categorieën van artikel 2 of artikel 3 behoort, 

wordt in beginsel als gemiddeld met een wegingsfactor van 1 gekwalificeerd. 

2. Onverminderd het bepaalde in het eerste lid heeft de heffingsambtenaar de bevoegdheid om 

op grond van het Besluit proceskosten bestuursrecht, een lagere of hogere wegingsfactor toe te 

kennen naarmate de betreffende zaak lichter of zwaarder is dan een gemiddelde zaak. 

 

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:HR:2011:BT2293
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:HR:2012:BX0919
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:HR:2012:BX0904
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Artikel 2. Zaken die met een wegingsfactor van 0,5 worden gewaardeerd 

a. zaken waarin het alleen over de proceskostenvergoeding gaat. 

 

Artikel 3. Zaken die met een wegingsfactor van 0,25 worden gewaardeerd 

a. zaken waarin het om een verkeerde tenaamstelling gaat, 
b. zaken waarin het om een verkeerde adresaanduiding gaat, 

c. zaken waarin het om een verkeerde belanghebbende gaat, 

d. zaken waarin het om een pro-forma bezwaarschrift zonder aanvulling gaat, 

e. zaken waarin het bezwaarschrift niet nader gemotiveerd is en alleen de hoogte van de waarde 

wordt betwist. 

 

Artikel 4. Afwijkende wegingsfactor 

Indien de heffingsambtenaar van oordeel is dat toepassing van de in bovenstaande artikelen 

genoemde wegingsfactor niet in overeenstemming is met de bewerkelijkheid en de gecompliceerdheid 

van de zaak en de daarmee verband houdende werkbelasting van de rechtsbijstandverlener dient dit 

in de beslissing op bezwaar uitdrukkelijk gemotiveerd te worden. 

 

Artikel 5. Berekening kostenvergoeding voor de deskundige die aan een partij verslag heeft 

uitgebracht 

Het bedrag van de kosten, bedoeld in artikel 1, onderdeel b, van het Bpb, wordt vastgesteld door het 

uurtarief van artikel 6 te vermenigvuldigen met het aantal uren dat op grond van artikel 7 wordt 

toegekend. 

 

Artikel 6. Uurtarieven voor de deskundige die aan een partij verslag heeft uitgebracht: 

Het tarief voor het opstellen van een deskundigenverslag bedraagt bij de taxatie van: 

- een woning volgens de vergelijkingsmethode: € 50,- (excl. BTW) per uur, 

- een woning volgens de bestemmingswaardemethode: € 65,- (excl. BTW) per uur, 

- een courante niet-woning volgens de vergelijkingsmethode of huurwaardekapitalisatiemethode: 

€ 65,- (excl. BTW) per uur,. 

- een incourante niet-woning: het gefactureerde bedrag met een maximum van € 116,09 (excl. BTW) 

per uur. 

 

Artikel 6. Toe te kennen uren voor de deskundige die aan een partij verslag heeft uitgebracht: 

Het aantal uren voor een deskundigenverslag bedraagt bij een taxatie van: 

- een woning bij een inpandige opname: 4, 

- een woning bij een niet-inpandige opname: 2. 

 

Artikel 7 Inwerkingtreding 

6. Deze beleidsregel treedt in werking met ingang van de <achtste dag> na die van de bekendmaking 

op de in art. 3:42 Awb voorgeschreven wijze. 

<Het college van burgemeester en wethouders> van <gemeentenaam> 

<dagtekening> 

<de secretaris, de burgemeester,> of 

<De in artikel 231, tweede lid, onderdeel b, van de Gemeentewet  bedoelde gemeenteambtenaar> 

<dagtekening> 
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Toelichting op de Beleidsregel toepassing wegingsfactoren 

De beleidsregel brengt lijn in de afdoening van verzoeken om kostenvergoedingen door de 

heffingsambtenaar. Het doel ervan is dat gelijke gevallen zoveel mogelijk gelijk en ongelijke gevallen 

zoveel mogelijk, naar de mate van hun ongelijkheid, ongelijk worden behandeld. De beleidsregel is 

bindend voor de heffingsambtenaar. Zij bindt de belastingrechter niet; de belastingrechter kan heel 

goed tot een andere kostenveroordeling komen dan die, welke uit de beleidsregel voortvloeit. De 

Hoge Raad stelt echter dat de beoordelende instantie zelfstandig op grond van eigen waardering 

oordeelt in welke gewichtscategorie een zaak valt (Hoge Raad 23 september 2011, nr. 10/04238, 

ECLI:NL:HR:2011:BT2293). Op grond van de toelichting op het Bpb oordeelt de Hoge Raad dat de 

toepassing van de wegingsfactoren steeds in overeenstemming moet zijn met de bewerkelijkheid en 

de gecompliceerdheid van de zaak en de daarmee verband houdende werkbelasting van de 

rechtsbijstandverlener.  

Dat betekent niet dat een beoordelende instantie in de regel tot de conclusie kan komen dat de zaak 

gemiddeld is, aldus de Hoge Raad. Omdat veel gerechtscolleges uitgaan van een gemiddelde zaak is 

daar ook in de modelbeleidsregel bij aangesloten. Daarbij is overigens aangegeven dat er bij de 

toekenning altijd afgeweken kan worden indien op grond van de complexiteit en bewerkelijkheid 

geboden is. De rechter kan het oordeel van de gemeente over de wegingsfactor volledig toetsen 

(Hoge Raad 18 oktober 2013, ECLI:NL:HR:2011:BT2293). 

 

Artikelsgewijze toelichting 

Artikel 1 Wegingsfactor 

De heffingsambtenaar oordeelt zelfstandig welke wegingsfactor van toepassing is, maar zal in de 

regel de zaak als gemiddeld kunnen beschouwen. De heffingsambtenaar kan daarvan afwijken, als 

een situatie zich voordoet die afwijkt van de situaties genoemd in de artikelen 2 tot en met 4. Het 

tweede lid biedt daarvoor de ruimte.  

 

Artikel 2 tot en met 4 Wegingsfactoren 

De wegingsfactor wordt in beginsel op 1 gezet. Als het om een waardebezwaar met taxatierapport zijn 

de gerechtshoven en rechtbanken van mening dat sprake is van een gemiddelde zaak, tenzij het 

bezwaarschrift zeer summier is, bijvoorbeeld als daarin slechts is gesteld dat de waarde te hoog is. In 

dat geval is een lagere wegingsfactor dan 1 gerechtvaardigd.  

 

Artikel 5 en 6 Vergoeding kosten deskundige die een taxatieverslag heeft opgesteld 

De kostenvergoeding is waar mogelijk in overeenstemming met de richtlijnen die de gerechtshoven en 

rechtbanken hebben opgesteld. Daarnaast is aangesloten bij de jurisprudentie van de Hoge Raad van 

13 juli 2012 waarin is geoordeeld dat de hoogte van het uurtarief afhankelijk is van de aard van de 

onroerende zaak en de complexiteit van de taxatie.  

 

  

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:HR:2011:BT2293
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:HR:2011:BT2293
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Bijlage 3 Richtlijn Gerechtshoven en rechtbanken Staatscourant 

 

 

STAATSCOURANT 
Nr. 26039 

18 december 

2012 

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. 

Richtlijn van de belastingkamers van de gerechtshoven inzake vergoeding van 
proceskosten bij WOZ-taxaties, Raad voor de Rechtspraak 

In zijn arrest van 13 juli 2012, nr. 11/02035 (ljn: BX0904) roept de Hoge Raad de gerechten in feitelijke instantie 
op beleid te ontwikkelen voor uniforme toepassing van de te hanteren uurtarieven voor de vergoeding van de 
kosten van een taxatieverslag in procedures over waardebeschikkingen op grond van de Wet waardering 
onroerende zaken. 
Overleg tussen vertegenwoordigers van belastingkamers van de gerechtshoven en van de rechtbanken heeft 
geleid tot het opstellen van de onderstaande richtlijn: 

Uurtarief taxateur 

Betreffende woningtaxaties: € 50 per uur. 
Betreffende taxaties van courante niet-woningen: € 65 per uur. 

Ten aanzien van taxaties van alle incourante niet-woningen: de gefactureerde taxatiekosten tot het in het Besluit 
proceskosten bestuursrecht vermelde maximum. 

Aantal uren besteed aan het taxatierapport 

Het aantal uren dat is gemoeid met de taxatie van een onroerende zaak en het opstellen van een rapport wordt 
gesteld op: 
2 voor een niet-inpandige woningtaxatie; 
4 voor een woningtaxatie met inpandige opname. 
Voor het aantal uren van taxaties van overige objecten wordt geen norm gesteld. De aard van de objecten is 
daarvoor te divers. 

Kosten van het bijwonen van een (hoor)zitting door de taxateur 

Indien het bezwaar, beroep of hoger beroep gegrond wordt verklaard, komen de kosten van de taxateur die 
aanwezig was bij het horen in de bezwaarfase en/of bij een zitting in beroep of in hoger beroep, op de voet van 
artikel 1, letter b, van het Besluit - naast de vergoeding voor de taxatie en het opstellen van een taxatierapport - 
voor vergoeding in aanmerking. Hierbij wordt hetzelfde tarief in aanmerking genomen als voor de 
taxatiewerkzaamheden geldt (zie hiervoor). De bestede tijd wordt afgerond naar boven op halve uren. 

Indien in (hoger) beroep uitsluitend (nog) de proceskosten in geschil zijn, kan als wegingsfactor voor het gewicht 
van de zaak 0,5 worden aangehouden. 

De bovenstaande uurtarieven zijn steeds exclusief omzetbelasting. Volgens het genoemde arrest, 
rechtsoverweging 4.3.8, drukt de in rekening gebrachte omzetbelasting alleen op een belanghebbende als hij die 
belasting niet als voorbelasting in aftrek kan brengen. In dat geval worden de genoemde bedragen verhoogd met 
omzetbelasting. 
Hierbij geldt voor het toepasselijke tarief van de omzetbelasting (19% of 21%) dat deze is gerelateerd aan het 
(tijdstip van het) verrichten van de dienst. Dit betreft het uitbrengen van het verslag, de aanwezigheid bij een 
hoorgesprek in de bezwaarfase, dan wel het bijwonen van de mondelinge behandeling in beroep 
onderscheidenlijk hoger beroep. Aan de factuurdatum komt in dit verband geen (zelfstandige) betekenis toe. 

 


