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Onroerendezaakbelasting; de kostenvergoeding in de WOZ-bezwaarfase  
 

 

 

1. Inleiding 

Gemeenten kampen al jaren met een 

grotere werklast en toenemende kosten 

door de komst van no cure no pay (NCNP) 

bureaus. Naar aanleiding van het item van 

het programma Radar (d.d. 21 maart jl.) 

schreef ik al een korte bijdrage over de 

kosten in de WOZ-bezwaarfase. Deze 

bijdrage zag met name op de in 

redelijkheid gemaakte kosten zoals deze 

staan genoemd in artikel 7:15 lid 2 van de 

Algemene wet bestuursrecht. Is de praktijk 

de theorie hier voorbijgeschoten? Nog 

enkele aanvullende argumenten die deze 

stelling onderbouwen.  

 

2. Hoofdregel; partijen dragen hun 

eigen kosten 

Het principe achter de kostenvergoeding 

in de bezwaarfase is dat het 

bestuursorgaan een belanghebbende 

geen vergoeding in rekening mag brengen 

voor de kosten van het behandelen van  

 
1 Memorie van Toelichting, Onderdeel B. 

 

 

een bezwaarschrift. In beginsel mag een 

belanghebbende van het bestuursorgaan 

evenmin een vergoeding van zijn kosten 

verlangen. Voor de 

bezwaarschriftprocedure geldt dus als 

hoofdregel, dat alle partijen hun eigen 

kosten dragen.1 In het licht van deze 

hoofdregel valt niet in te zien waarom in 

het geval van NCNP, waarbij een 

belanghebbende geen kosten maakt, wél 

wordt toegestaan dat kosten voor 

vergoeding in aanmerking komen. 

 

3. Beschikkingenfabriek    

Gemeenten moeten op basis van de Wet 

WOZ jaarlijks vele duizenden onroerende 

zaken voorzien van een WOZ-waarde. 

Deze WOZ-waarde wordt in een 

beschikking vastgelegd. Het proces 

rondom de WOZ-beschikking vindt plaats 

in een zogenaamde 

“beschikkingenfabriek”. Dat wil zeggen dat 

het primaire besluitvormingsproces in 

beginsel gekenmerkt wordt door een meer 

“fabrieksmatige” totstandkoming van 

beschikkingen, waarbij sprake is van grote 

aantallen beschikkingen alsmede van 

hoge mate van standaardisering en 

automatisering.2  

 

De bezwaarschriftprocedure bij 

beschikkingenfabrieken is gezien de 

2 D.W.M. Wenders, Doorwerking van de beginselen 
van behoorlijke rechtspleging 2010/II.4.2.2.4.  

https://www.linkedin.com/posts/bdesmit_woz-bezwaren-kosten-gemeenten-miljoenen-activity-6912089634785165312-tbUj/?utm_source=linkedin_share&utm_medium=member_desktop_web
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massaliteit van de besluiten, vooral en 

primair een mogelijkheid om snel en 

eenvoudig fouten te herstellen. In dit 

proces past geen al te formeel ingericht 

bezwarentraject, waarbij een gemachtigde 

een belang heeft bij te verrichten 

proceshandelingen én de uiteindelijke 

kostenvergoeding. Het WOZ-proces is een 

dynamisch proces waarbij de nadruk hoort 

te liggen op het eenvoudig kunnen 

herstellen van fouten. Dit eenvoudigweg 

fouten kunnen herstellen past meer bij de 

massaliteit van het proces. Een al te 

formeel ingericht bezwarenproces 

blokkeert de mogelijkheid snel en 

eenvoudig fouten te kunnen herstellen, 

waardoor de rechtszekerheid in het geding 

is.  

 

4. Onrechtmatigheid   

Kosten worden door het bestuursorgaan 

uitsluitend vergoed op verzoek van de 

belanghebbende, voor zover het 

bestreden besluit wordt herroepen wegens 

een aan het bestuursorgaan te wijten 

onrechtmatigheid (artikel 7:15 lid 2 Awb). 

Niet iedere herroeping geeft recht op 

aanspraak op een kostenvergoeding. Het 

moet gaan om een onrechtmatigheid die 

aan het bestuursorgaan te wijten valt.  Er 

is geen sprake van een onrechtmatigheid 

indien de herroeping het gevolg is van een 

verandering in omstandigheden of 

inzichten.3 Dit laatste is met name in de 

WOZ-bezwaarfase het geval. Nieuwe 

 
3 T&C Awb, commentaar op art. 7:15 Awb.   

inzichten over o.a. kwaliteitsniveau, 

ligging, vergelijkbare panden maken dat 

de waarde wordt herzien. De 

informatievoorziening tussen 

belanghebbende en bestuursorgaan kan 

zorgen voor meer inzicht in waarde 

bepalende factoren. Het gaat te ver om 

een aanpassing aan de waarde te zien als 

een aan het bestuursorgaan te wijten 

onrechtmatigheid. De waardering van een 

onroerende zaak is immers geen exacte 

wetenschap.  

 

5. Het inroepen van NCNP-

rechtsbijstand is niet redelijk  

Het inroepen van rechtsbijstand via NCNP 

is niet redelijk als men dit afzet tegen de 

achterliggende gedachte dat gemeenten 

(en maatschappij) door deze 

dienstverlening worden opgezadeld met 

een aanzienlijke werklast en 

kostenstijgingen. Eerder schreef ik al dat, 

zoals Radar stelt, een bezwaar via een 

NCNP-bureau de gemeente vaak meer 

dan 600 euro kost. Het inroepen van 

rechtsbijstand mag niet worden beperkt, 

maar moet wel redelijk zijn. Het 

bestuursorgaan moet daarbij alle relevante 

factoren in de besluitvorming betrekken, 

dus ook indien deze factoren zien op een 

schending van het algemeen belang. Dat 

algemeen belang is gelegen in het feit dat 

gemeenten verstandig moeten omgaan 

met gemeenschapsgeld. Hierin past geen 

situatie waarbij enorme 
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kostenvergoedingen betaald worden voor 

te formeel ingerichte bezwaarprocedures, 

waarbij gemachtigden afhankelijk zijn 

gesteld van proceshandelingen en 

kostenvergoedingen.  

 

7. Advies  

De juridische constateringen geven ruimte 

voor enkele adviezen. 

 

1. Gemeenten 

Gemeenten moeten gebruik maken van de 

wettelijke mogelijkheden om 

kostenvergoeding in de bezwaarfase af te 

wijzen indien niet is voldaan aan de 

vereisten waaronder deze 

kostenvergoeding kan plaatsvinden. 

Communicatie en beleid rondom de 

vergoeding van kosten is noodzaak; geef 

burgers inzicht in tijd en kosten die 

gemaakt worden bij een bezwaar dat is 

ingediend via een NCNP-bureau. Zorg 

voor digitale mogelijkheden om eenvoudig 

en snel bezwaar te maken. Wees 

bereikbaar en toegankelijk. 

 

2. NCNP-bureaus 

Doordat NCNP-bureaus een belang 

hebben bij een (te) formeel ingerichte 

bezwaarprocedure (bezwaar, 

taxatierapport, hoorzitting) en de 

uiteindelijke kostenvergoeding, ligt het 

heroverwegen van NCNP-dienstverlening 

voor de hand. Nieuwe vormen van 

procesfinanciering dienen te worden 

onderzocht. NCNP-bureaus hebben de 

afgelopen jaren bijgedragen aan de 

kwaliteit van de WOZ-waarderingen en 

waar nodig gemeenten alert gemaakt op 

evidente fouten. Dit is een belangrijke 

bijdrage geweest. Bij het verder 

professionaliseren van de rol van NCNP-

bureaus past mijns inziens echter alleen 

een vergoedingsstructuur waarbij de 

belanghebbende het NCNP-bureau zelf 

betaalt en de redelijkerwijs gemaakte (en 

betaalde) kosten vergoed krijgt van het 

bestuursorgaan. Op die manier sluit de 

praktijk weer aan bij de theorie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Björn de Smit, advocaat bij PHAROS 
advocaten  


