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HOGE RAAD
31 ja nua ri 2020, nr. 19/02444
(Mrs. Wortel, Beukers-van Dooren, Cools)
m.nt. dr. E. Poelmann

Art. 8:75a Awb

V-N Vandaag 2020/225
Be las ting blad 2020/111
V-N 2020/9.19
BNB 2020/46
ECLI:NL:HR:2020:173

Geen proceskostenvergoeding bij leveren van bewijs zonder inhoudelijke toelichting.

Belanghebbende betaalt parkeerbelasting, maar voert in plaats van zijn kenteken, de letters HR in. In be-
zwaar stuurt hij per e-mail de betaalbewijzen zonder enige inhoudelijke toelichting. De heffingsambtenaar 
vermindert de naheffingsaanslagen bij uitspraak op bezwaar niet, maar voor de mondelinge behandeling in 
beroep wel. De Hoge Raad oordeelt dat belanghebbende geen recht op een proceskostenvergoeding in beroep 
heeft omdat de noodzaak tot het instellen van beroep uitsluitend voortvloeide uit de handelwijze van be-
langhebbende.

Het geschil betreft de naheffingsaanslagen in de parkeerbelasting.

2.1.1  Belanghebbende heeft zijn auto tweemaal geparkeerd op een plaats waar parkeerbelasting ver-
schuldigd was. De parkeerbelasting moest worden voldaan bij een automaat, waarbij tevens het kente-
ken van de auto moest worden ingetoetst. Belanghebbende heeft de belasting voldaan en daarvoor be-
taalbewijzen ontvangen. In plaats van het kenteken heeft hij de letters ‘HR’ ingetoetst. Belanghebbende 
heeft bezwaar gemaakt tegen de in verband met dat parkeren opgelegde naheffingsaanslagen. Hij heeft, 
ondanks diverse verzoeken van de heffingsambtenaar, dat bezwaar niet gemotiveerd maar volstaan met 
het toezenden van de betaalbewijzen.
2.1.2  Nadat de bezwaren waren afgewezen, heeft belanghebbende beroep ingesteld bij de Rechtbank. 
Daarna heeft hij in een e-mail aan de heffingsambtenaar verklaard dat en waarom hij ter zake van de 
betalingen de letters ‘HR’ had ingevoerd in plaats van het kenteken. De heffingsambtenaar heeft vervol-
gens de naheffingsaanslagen vernietigd.
2.2.1  Voor het Hof was in geschil of belanghebbende recht had op een vergoeding van proceskosten 
voor rechtskundige bijstand ter zake van het beroep bij de Rechtbank. Het Hof heeft geoordeeld dat be-
langhebbende daarop geen recht heeft.
2.2.2  Het tweede middel betoogt onder meer dat de uitspraak van het Hof onjuist is, omdat niet kan 
worden gesteld dat het instellen van beroep uitsluitend aan belanghebbende is te wijten.
2.2.3  Het Hof heeft in zijn uitspraak onder meer overwogen dat de heffingsambtenaar meermaals be-
langhebbende heeft gevraagd zijn bezwaren te motiveren, dat belanghebbende bij e-mail van 17 maart 
2017 de betalingsbewijzen zonder enige toelichting heeft toegezonden en pas na uitspraken op bezwaar 
een toelichting heeft gegeven (bij brieven van 18 juli 2017), naar aanleiding waarvan de naheffingsaan-
slagen zijn vernietigd.

Aldus heeft het Hof feitelijk vastgesteld dat belanghebbende de informatie uit de brieven van 18 juli 
2017 al in de bezwaarfase aan de heffingsambtenaar had kunnen verstrekken, hetgeen tot gegrondver-
klaring van de bezwaren zou hebben geleid. In deze vaststellingen ligt het oordeel besloten dat de nood-
zaak tot het instellen van beroep uitsluitend voortvloeide uit de handelwijze van belanghebbende. Het 
Hof kon hierin aanleiding zien de heffingsambtenaar niet te veroordelen in de proceskosten voor het be-
roep omdat geen sprake is van kosten die belanghebbende redelijkerwijs heeft moeten maken.1 Het mid-
del faalt in zoverre.
2.2.4  De middelen kunnen voor het overige evenmin tot cassatie leiden. De Hoge Raad hoeft niet te 
motiveren waarom hij tot dit oordeel is gekomen. Bij be oor de ling van deze middelen is het namelijk niet 

1 Vgl. HR 12 mei 2006, ECLI:NL:HR:2006:AX0985.
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nodig om antwoord te geven op vragen die van belang zijn voor de een heid of de ontwikkeling van het 
recht (zie artikel 81 lid 1 van de Wet op de rechterlijke organisatie).

 Noot 

1. Het uitgangspunt is dat proceskosten worden vergoed als in beroep aan belanghebbende tege-
moet wordt gekomen (HR 20 december 1995, nr. 30728, ECLI:NL:HR:1995:AA3148, BNB 1996/74). Dit is 
alleen anders indien de noodzaak tot het instellen van beroep uitsluitend voortvloeide uit de handelwij-
ze van de belanghebbende (HR 8 november 2000, nr. 35611, ECLI:NL:HR:2000:AA8210, BNB 2001/22), 
tenzij de Inspecteur al op de hoogte had kunnen zijn van de redenen van het uiteindelijke tegemoetko-
men aan de grieven van belanghebbende (zie het nu door de Hoge Raad zelf aangehaalde HR 12 mei 
2006, nr. 42449, ECLI:NL:HR:2006:AX0985, V-N 2006/25.7). De Hoge Raad oordeelt dat ‘de noodzaak tot 
het instellen van beroep uitsluitend voortvloeide uit de handelwijze van belanghebbende’ en daarmee 
is het oordeel begrijpelijk. Bij nadere bestudering komen toch vragen op.
2. In de onderhavige zaak was de heffingsambtenaar ten minste vrijwel twee maanden voor het 
doen van de uitspraak op bezwaar op de hoogte van het feit dat belanghebbende de parkeerbelasting 
had voldaan. De betalingsbewijzen zijn bij e-mail van 17 maart 2017 toegezonden, terwijl met dag te ke-
ning 9 mei 2017 uitspraak is gedaan (Rb. Rotterdam 13 april 2018, nr. ROT 17/3717 en ROT 17/3718, r.o. 
4.1). Ik schrijf ten minste, omdat belanghebbende in de e-mail stelt de betaalbewijzen ook reeds in ja-
nua ri 2017 te hebben afgegeven. Uit HR 26 februari 2016, nr. 15/03528, ECLI:NL:HR:2016:31, BNB 2016/79 
(m.nt. J.A. Monsma) blijkt dat beslissend is of de verschuldigde belasting is voldaan. Het niet op de voor-
geschreven wijze doen van aangifte (invoeren van het kenteken) is in zoverre niet relevant.
3. Belanghebbende had aldus op grond van bovenstaande een proceskostenvergoeding moeten 
krijgen, maar krijgt deze niet. Hem wordt verweten dat hij de oorzaak is van de beroepsprocedure. De 
reden hiervoor is dat de betaalbewijzen “zonder enige inhoudelijke toelichting” zijn overgelegd. Of-
schoon dit gestelde de oordelen van het hof en Hoge Raad moet dragen, is de tekst van de e-mail niet in 
de uitspraak en het arrest te vinden. De uitspraak van de rechtbank is niet gepubliceerd. Belanghebben-
de heeft blijkens zijn beroepschrift in cassatie de betaalbewijzen, met een keurige – ‘Bijgaand (in de bij-
lage van deze mail) zend ik u de betalingsbewijzen.’ – tekst, overgelegd. De rechters menen aldus dat 
klaarblijkelijk dat het ontbreken van een volzin zoals “Ik heb de belasting betaald, wilt u de naheffings-
aanslagen aub verminderen.” de enkele reden is voor de beroepsprocedure.
4. De overweging van de Hoge Raad dat in het oordeel van het hof ligt besloten dat ’de noodzaak 
tot het instellen van beroep uitsluitend voortvloeide uit de handelwijze van belanghebbende’ is naar 
mijn mening recht praten wat krom is. Aardema doceerde studenten decennia ‘geeft u mij de feiten, dan 
geef ik u het recht’. Vanzelfsprekend is dit bot, maar in de kern juist. Belanghebbende heeft de relevan-
te feiten eenduidig en zonder dat twijfel kan bestaan over de betekenis, overgelegd. Het be stuurs or gaan 
is evenwel niet in staat het recht op deze feiten toe te passen. Hieraan ligt blijkens de uitspraak van het 
hof zelfs een keuze in de uitvoering ten grondslag (Hof Den Haag 5 april 2019, nr. BK-18/00659 en 
BK 18/00669, r.o. 5.2). De heffingsambtenaar heeft toegelicht dat alleen bij typefouten in het kenteken 
uit coulance wordt aan ge no men dat is betaald. Dit is blijkens ECLI:NL:HR:2016:31 een onjuiste uitleg 
van het recht. Wie denkt dat het uitzondering is dat be stuurs or ga nen, ook bui ten parkeerbelastingen, 
zo acteren, heeft het al jaren mis. Ik meen dan ook dat, op welke wijze dan ook het gedrag van belang-
hebbende zou moeten verdisconteerd in de hoogte van de vergoeding, het oordeel dat alleen hij ver ant-
woor de lijk is voor de procedure, feitelijk onjuist is.
5. Afgezien van dit arrest denk ik dat het goed is een maatschappelijk debat te voeren over de vraag 
in hoeverre wij de rechts be scher ming willen afbreken? De overheid kan de hoeveelheid bezwaren niet 
aan. De wetgever verzaakt al jaren op dit vlak. Ik vind het dan betreurenswaardig dat querulanten (niet 
zelden: patiënten) en parkeerbelastingen medebepalend zijn voor de algehele stand van rechts be scher-
ming. Het komt mij voor dat het niveau van onze rechtstaat niet zou moeten afhangen van tekortschie-
tende be stuurs or ga nen, enige belanghebbenden met gebrek aan fatsoen, en een in deze al jaren talmen-
de wetgever.
6. Ik vind het welgemeend mooi dat Nederlandse rechters stelling nemen in Europa, bijv. ten aan-
zien van Polen (https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Raad-voor-de- 
rechtspraak/Nieuws/Paginas/Nederlandse-rechters-lopen-mee-met-stille-tocht-Polen.aspx). Ook was ik 
eens in een ander Eu ro pees land, waar mij werd verteld dat er een website was waarop uitspraken van 
gerechten werden gepubliceerd. Die website was enige jaren geleden evenwel ‘under construction’ ge-
gaan. En is dat sindsdien gebleven. Daarbij werd mij aangegeven dat dit bewerkstelligde dat op eenzelf-
de dag verschillende uitspraken werden gedaan. Betreffende verschillende belanghebbenden. In Neder-
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land wordt de onderhavige zaak in eerste aanleg (Rb. Rotterdam 13 april 2018, ROT 17/3717 en ROT 
17/3718, ECLI:NL:RBROT:2018:2903), ‘gewoon’ niet gepubliceerd. Dit is namelijk al jarenlang geen uit-
zondering meer. Net zoals het weerstand kan oproepen dat belanghebbende pas in cassatie zijn stand-
punt uitvoeriger verwoordt, doet het niet direct transparant zijn over gedane uitspraken, anno 2018 de 
grondbeginselen van rechts be scher ming geweld aan. Ook kleine stapjes breken een rechtstaat af.

dr. E. Poelmann


