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7. De hier behan del de uitspraken zijn ook 
verschenen in EHRC 2018/124, m.nt. Tan.
T. Barkhuysen en M.L. van Emmerik
 

AB 2019/97

HOGE RAAD
14 december 2018, nr. 17/04558
(Mrs. G. de Groot, M.A. Fierstra, J. Wortel, A.F.M.Q. 
Beukers-van Dooren, P.A.G.M. Cools)
m.nt. M. Wever*

Art. 7:2 Awb

V-N Vandaag 2018/2737
NJB 2019/217
V-N 2018/67.19
BNB 2019/22
Belastingblad 2019/39
ECLI:NL:HR:2018:2306
ECLI:NL:HR:2018:1856

Het afwijzen van een verzoek van een be-
zwaarmaker om telefonisch te worden ge-
hoord is alleen gerechtvaardigd indien het te-
lefonisch horen, gezien de belangen van zowel 
de bezwaarmaker als het be stuurs or gaan bij 
de besluitvorming, in de om stan dig he den van 
het geval niet voldoende zorgvuldig zou kun-
nen geschieden.

Het Hof heeft echter ten onrechte niet onderzocht of 
de afwijzing door de heffingsambtenaar van be-
lang heb ben des verzoek om telefonisch te worden 
gehoord, was gerechtvaardigd doordat telefonisch 
horen, gezien de belangen van be lang heb ben de en 
het be stuurs or gaan bij de besluitvorming, in de om-
stan dig he den van het geval niet voldoende zorgvul-
dig zou kunnen geschieden.

Arrest gewezen op het beroep in cassatie van be-
lang heb ben de tegen de uitspraak van het Ge rechts-
hof Amsterdam van 24 augustus 2017, 16/00031, op 
het hoger beroep van be lang heb ben de en het inci-
dentele hoger beroep van de heffingsambtenaar 
van de gemeente Amstelveen tegen een uitspraak 
van de Rechtbank Amsterdam (AMS 15/600 en 
AMS 15/561) betreffende een beschikking op grond 
van de Wet waardering onroerende zaken (hierna: 
Wet WOZ) voor het jaar 2014 betreffende de onroe-
rende zaak a-straat 1 te a-plaats.

* M. Wever is promovendus aan de Rijksuniversiteit Gronin-
gen.

1.  Geding in cassatie

Be lang heb ben de heeft tegen ’s Hofs uitspraak be-
roep in cassatie ingesteld. Het beroepschrift in 
cassatie is aan dit arrest gehecht en maakt daar-
van deel uit (niet opgenomen; red.).

Het college van burgemeester en wethouders 
van de gemeente Amstelveen (hierna: het Colle-
ge) heeft een verweerschrift ingediend. Nu dit ge-
schrift bij de Hoge Raad na afloop van de daartoe 
gestelde termijn is ingediend, slaat de Hoge Raad 
op dit stuk geen acht.

2.  Beoor de ling van het middel

2.1.  In cassatie kan van het volgende worden 
uitgegaan.
2.1.1.  Be lang heb ben de en haar broer zijn na 
het overlijden van hun ouders gerechtigden tot 
een nalatenschap waartoe de in de aanhef van dit 
arrest genoemde onroerende zaak behoort.
2.1.2.  De heffingsambtenaar heeft bij beschik-
king met dagtekening 31 januari 2014, gericht 
aan ‘De erven van persoon-a’, de waarde van de 
onroerende zaak voor het jaar 2014 vastgesteld.

Be lang heb ben de heeft de heffingsambtenaar 
verzocht om een op haar naam gestelde medebe-
lang heb ben denbeschikking als bedoeld in artikel 
28 Wet WOZ. De heffingsambtenaar heeft daarop 
een beschikking met dagtekening 3 oktober 2014 
(hierna: de beschikking van 3 oktober 2014) aan 
be lang heb ben de gezonden op naam van ‘Erfge-
namen van persoon-c’. Be lang heb ben de heeft 
bezwaar gemaakt tegen de in die beschikking 
vastgestelde waarde van de onroerende zaak en 
verzocht om een telefonische hoorzitting.
2.1.3.  De heffingsambtenaar heeft be lang heb-
ben de een uitnodiging voor een hoorzitting ge-
zonden. De uitnodiging vermeldt onder meer: 

“Hoorzittingen worden niet telefonisch afge-
nomen (…).”

Na een e-mailwisseling tussen de heffingsambte-
naar en be lang heb ben des gemachtigde over ie-
ders argumenten voor het houden van een hoor-
zitting in persoon, respectievelijk een telefonische 
hoorzitting, heeft de heffingsambtenaar het ver-
zoek om een telefonische hoorzitting afgewezen, 
waarbij hij heeft medegedeeld: 

“U heeft onze uitgebreide motivering ontvan-
gen waarom wij niet telefonisch horen in 
WOZ zaken (…). U bent hier voor de andere 
WOZ zaken ook gewoon ter plaatse gehoord 
dus dat zou geen probleem moeten zijn.”

Een hoorzitting in bezwaar heeft niet plaatsge-
vonden. De heffingsambtenaar heeft de bezwa-
ren van be lang heb ben de tegen de beschikking 
van 3 oktober 2014 verworpen.
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2.1.4.  In beroep was onder meer in geschil of 
de heffingsambtenaar mocht weigeren be lang-
heb ben de in de gelegenheid te stellen telefonisch 
te worden gehoord. Tegen het oordeel van de 
Rechtbank dat de heffingsambtenaar het verzoek 
om een telefonische hoorzitting op ontoereiken-
de gronden had afgewezen, heeft de heffings-
ambtenaar incidenteel hoger beroep ingesteld.
2.2.  Het Hof heeft geoordeeld dat een be-
stuurs or gaan de vrijheid heeft om het beleid te 
voeren dat hoorzittingen in persoon worden ge-
houden en niet per telefoon plaatsvinden. Bij een 
verzoek om van dat beleid af te wijken zal de be-
slissing op dat verzoek moeten worden gerespec-
teerd, tenzij die in strijd zou zijn met enig begin-
sel van behoorlijk bestuur, aldus het Hof.
2.3.  Het middel voert tegen dat oordeel als 
eerste de klacht aan dat een be stuurs or gaan ge-
hoor moet geven aan de wens van een be lang-
heb ben de om telefonisch te worden gehoord, 
tenzij zwaarder wegende belangen aan de zijde 
van het be stuurs or gaan zich hiertegen verzetten, 
en als tweede de klacht dat dergelijke zwaarwe-
gende belangen in dit geval niet zijn gesteld of ge-
bleken.
2.4.1.  Afdeling 7.2 van de Awb bevat onder 
meer bepalingen over het horen in bezwaar. Arti-
kel 7:2, lid 1, Awb bepaalt dat een be stuurs or-
gaan, voordat het op het bezwaar beslist, be lang-
heb ben den in de gelegenheid stelt te worden 
gehoord. Met het horen in bezwaar is onder meer 
beoogd te waarborgen dat de be lang heb ben de 
zijn zienswijze mondeling naar voren kan bren-
gen bij het be stuurs or gaan, en te bevorderen dat 
het be stuurs or gaan bij de besluitvorming be-
schikt over alle relevante informatie die nodig is 
voor een zorgvuldige heroverweging en besluit-
vorming (Kamerstukken II 1988/89, 21221, 3, p. 
145). Bij de totstandkoming van deze bepaling is 
opgemerkt dat ervan is afgezien de gang van za-
ken tijdens het horen uitvoerig vast te leggen (Ka-
merstukken II 1988/89, 21221, 3, p. 145).
2.4.2.  Ten tijde van de totstandkoming van de 
Awb vond de regering telefonisch horen in belas-
tingzaken problematisch (Kamerstukken II 1989/90, 
21221, 4, p. 50, en Kamerstukken II 1990/91, 21221, 5, 
p. 14–15 en 96). Daarover is in het kabinetsstand-
punt over de evaluatie van de Awb onder meer op-
gemerkt dat bij tweepar tij engeschillen telefonisch 
horen wel mogelijk is indien de be lang heb ben de 
daarmee instemt, mits een en ander voldoende 
zorgvuldig geschiedt, en dat van deze mogelijkheid 
vaker gebruik kan worden gemaakt (Kamerstukken 
II 1997/98, 25600 VI, 46, p. 28).
2.4.3.  De hiervoor in 2.4.1 weergegeven tekst 
en totstandkomingsgeschiedenis van de regeling 
van Afdeling 7.2 Awb sluiten niet uit dat een be-
lang heb ben de telefonisch wordt gehoord ingeval 

deze daarmee instemt of daarom verzoekt, en dit 
horen voldoende zorgvuldig kan geschieden. 
Mede gelet op hetgeen hiervoor in 2.4.2 is weer-
gegeven, is er geen reden om aan te nemen dat de 
wetgever zich met betrekking tot geschillen als 
het onderhavige (een geschil tussen twee par tij-
en) thans op een ander standpunt zal stellen. Aan 
het voorschrift van artikel 7:2, lid 1, Awb zal in het 
algemeen door middel van telefonisch horen 
kunnen worden voldaan als het be stuurs or gaan 
en de be lang heb ben de allebei vinden dat deze 
wijze van horen volstaat.
2.4.4.  Uit het voorgaande volgt dat de hiervoor 
in 2.3 als eerste vermelde klacht berust op een 
onjuiste rechtsopvatting en daarom faalt. Het Hof 
heeft echter ten onrechte niet onderzocht of de 
afwijzing door de heffingsambtenaar van be lang-
heb ben des verzoek om telefonisch te worden ge-
hoord, was gerechtvaardigd doordat telefonisch 
horen, gezien de belangen van be lang heb ben de 
en het be stuurs or gaan bij de besluitvorming, in 
de om stan dig he den van het geval niet voldoende 
zorgvuldig zou kunnen geschieden. De als twee-
de vermelde klacht slaagt in zoverre, en behoeft 
voor het overige geen behandeling.
2.5.1.  De Hoge Raad kan de zaak afdoen.
2.5.2.  Be lang heb ben de heeft ter zitting van de 
Rechtbank verzocht de zaak niet terug te wijzen 
naar de bezwaarfase als artikel 7:2, lid 1, Awb ge-
schonden wordt geacht. De Rechtbank heeft het 
beroep van be lang heb ben de uitsluitend gegrond 
verklaard wegens schending van de hoorplicht in 
de bezwaarfase en in verband daarmee aan be-
lang heb ben de een proceskostenvergoeding toe-
gekend en de heffingsambtenaar gelast het door 
be lang heb ben de betaalde griffierecht te vergoe-
den. Het Hof heeft aan zijn oordeel dat de hoor-
plicht in de bezwaarfase niet is geschonden, ten 
grondslag gelegd dat uit het geheel van de door 
de heffingsambtenaar aangevoerde argumenten 
volgt dat hij geen uitzondering heeft hoeven ma-
ken op zijn beleid om alleen in persoon te horen.
2.5.3.  De gedingstukken laten geen andere con-
clusie toe dan dat die door de heffingsambtenaar 
aangevoerde argumenten erop neerkomen dat hij 
in algemene zin be lang heb ben den in WOZ-zaken 
niet telefonisch wil horen en geen gewicht van be-
tekenis toekent aan de wens van be lang heb ben de 
in dit geval om telefonisch te worden gehoord en 
geen reiskosten te hoeven maken. Daaruit kan ech-
ter niet volgen dat in dit geval door middel van te-
lefonisch horen niet voldoende zorgvuldig kon 
worden gehoord, zodat deze argumenten de afwij-
zing van het verzoek om telefonisch te worden ge-
hoord niet kunnen dragen. De Rechtbank heeft dus 
terecht beslist dat de heffingsambtenaar dat ver-
zoek op ontoereikende gronden heeft afgewezen 
en dat be lang heb ben de recht had op een vergoe-
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ding van de proceskosten voor beroepsmatig ver-
leende rechtsbijstand en vergoeding van griffie-
recht (vgl. HR 29 januari 2016, 15/02441,  
ECLI:NL:HR:2016:114).

3.  Proceskosten

Het College zal worden veroordeeld in de kosten 
van het geding in cassatie en de heffingsambte-
naar in de kosten van het geding voor het Hof.

4.  Beslissing

De Hoge Raad:
— verklaart het beroep in cassatie gegrond,
— vernietigt de uitspraak van het Hof, maar uit-
sluitend voor zover daarin de beslissing van de 
rechtbank over de schending van de hoorplicht in 
de bezwaarfase, de vergoeding van proceskosten 
en griffierecht is vernietigd, en bekrachtigt die 
beslissing van de rechtbank,
— gelast dat het college van burgemeester en 
wethouders van de gemeente Amstelveen aan 
be lang heb ben de vergoedt het door deze ter zake 
van de behandeling van het beroep in cassatie be-
taalde griffierecht ten bedrage van € 124,
— veroordeelt het college van burgemeester en 
wethouders van de gemeente Amstelveen in de 
kosten van het geding in cassatie aan de zijde van 
be lang heb ben de, vastgesteld op € 1002 voor be-
roepsmatig verleende rechtsbijstand, en
— veroordeelt de heffingsambtenaar in de kos-
ten van het geding in hoger beroep aan de zijde 
van be lang heb ben de, vastgesteld op € 1002 voor 
beroepsmatig verleende rechtsbijstand.

Noot

1. Deze uitspraak van de Hoge Raad is be-
langrijk om te signaleren vanwege de overwegin-
gen over de voorwaarden waaronder een be-
stuurs or gaan een verzoek van een bezwaarmaker 
om telefonisch te worden gehoord kan afwijzen. 
2. Voordat op een bezwaarschrift mag wor-
den beslist, dient een be stuurs or gaan be lang heb-
ben den de mogelijkheid te bieden te worden ge-
hoord (art. 7:2 Awb, voor de uitzonderingen op 
de hoorplicht: art. 7:3 Awb). De wijze waarop het 
horen moet plaatsvinden is niet in de Awb gere-
geld. Aanvankelijk was het standpunt van de 
Awb-wetgever dat horen in persoon moest ge-
beuren (MvA, Kamerstukken II 1990/91, 21221, 5, 
punt 2.195). Inmiddels wordt ook telefonisch ho-
ren (in tweepar tij engeschillen) al geruime tijd toe-
gestaan, mits de bezwaarmaker daarmee instemt 
of om verzoekt — en het horen voldoende zorg-
vuldig geschiedt (Kamerstukken II 1997/98, 25600 
VI, 46, p. 28). In de jurisprudentie is bovendien al 

geruime tijd uitgemaakt dat ook bij telefonisch 
horen aanspraak kan bestaan op een proceskos-
tenvergoeding (bijvoorbeeld: CRvB 29 november 
2011, AB 2012/62, m.nt. A.T. Marseille).
3. Deze uitspraak van de Hoge Raad gaat 
juist over de vraag onder welke voorwaarden een 
be stuurs or gaan een verzoek van een bezwaar-
maker om telefonisch te worden gehoord kan af-
wijzen. In casu ging het — zoals in veel zaken 
waar die vraag aan de orde is — om een bezwaar 
tegen een beschikking op grond van de Wet 
waardering onroerende zaken. In de uitnodiging 
voor de hoorzitting had de heffingsambtenaar 
(hierna: het be stuurs or gaan) expliciet vermeld 
dat niet telefonisch zou worden gehoord. De (ge-
machtigde van) bezwaarmaker wilde juist alleen 
een telefonisch hoorzitting. Beiden hielden voet 
bij stuk, waardoor uiteindelijk in bezwaar hele-
maal geen hoorzitting had plaatsgevonden. Ten 
onrechte vond de (gemachtigde van) bezwaar-
maker. 

In beroep oordeelde de rechtbank dat het be-
stuurs or gaan het verzoek om telefonisch te horen 
op ontoereikende gronden had afgewezen. De 
rechtbank verwijst daarbij naar vaste recht-
spraak, waaruit volgt dat een be stuurs or gaan ge-
hoor moet geven aan de wens van de be lang heb-
ben de om hem telefonisch te horen, tenzij zwaarder 
wegende belangen zich daartegen zouden verzet-
ten. Zie in dat verband: Hof ’s-Hertogenbosch 
29 september 2016, ECLI:NL:GHSHE:2016:4369; 
Hof Den Haag van 19 februari 2013,
ECLI:NL:GHDHA:2013:BZ4537, Hof Arnhem- 
Leeuwarden 30 september 2014, 
ECLI:NL:GHARL:2014:7471, Hof Arnhem- 
Leeuwarden 2 februari 2016, 
ECLI:NL:GHARL:2016:640; Hof ’s-Hertogenbosch 
29 september 2016, ECLI:NL:GHSHE:2016:4369; 
Hof ’s-Hertogenbosch 19 april 2018, 
ECLI:NL:GHSHE:2018:1685. In afwijking van die 
rechtspraak oordeelde het Hof Amsterdam in de 
onderhavige zaak juist dat een be stuurs or gaan de 
vrijheid heeft om beleid te voeren dat hoorzittin-
gen in persoon worden gehouden. Bij een ver-
zoek van een bezwaarmaker om van dat beleid af 
te wijken zal de beslissing op dat verzoek moeten 
worden gerespecteerd, tenzij dat in strijd zou zijn 
met een beginsel van behoorlijk bestuur (zie in 
die lijn ook: Hof Arnhem-Leeuwarden 23 januari 
2018, ECLI:NL:GHARL:2018:776).
4. Had de Hoge Raad het oordeel van het 
Hof Amsterdam gevolgd, dan zou dat dus een vrij 
ingrijpende koerswijziging betekenen. De Hoge 
Raad oordeelt echter dat het afwijzen van een 
verzoek van een bezwaarmaker om telefonisch te 
worden gehoord alleen gerechtvaardigd is indien 
het telefonisch horen, gezien de belangen van zo-
wel de bezwaarmaker als het be stuurs or gaan bij 
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de besluitvorming, in de om stan dig he den van 
het geval niet voldoende zorgvuldig zou kunnen 
geschieden. Uit het oordeel van de Hoge Raad 
volgt — nog net — geen verplichting om een be-
zwaarmaker op diens verzoek telefonisch te ho-
ren. Het categorisch uitsluiten van telefonisch ho-
ren is zeker niet toegestaan. 
5. Een be stuurs or gaan moet per geval be-
oordelen of een verzoek om telefonisch te wor-
den gehoord kan worden gehonoreerd. Het is 
afhankelijk van de feiten en om stan dig he den 
van het geval en de door beide par tij en naar vo-
ren gebrachte argumenten of aan die wens te-
gemoet kan worden gekomen (zie in dat ver-
band ook Hof ’s-Hertogenbosch 29 september 
2016, AB 2017/63, m.nt. De Waard). Er zijn in de 
jurisprudentie nauwelijks voorbeelden te vinden 
van feiten en om stan dig he den die zich verzetten 
tegen telefonisch horen. In een zaak waar dat wel 
het geval was, ging het om een ongebruikelijke 
zaak waarbij het be stuurs or gaan ervoor had ge-
kozen om de hoorzitting bij het bedrijfsobject te 
beleggen zodat de taxateur van het be stuurs or-
gaan dan samen met de door bezwaarmaker in-
geschakelde taxateur ter plaatse de objectken-
merken kon bekijken en de bezwaargronden kon 
bespreken (Rb. Oost-Brabant 18 april 2017, 
ECLI:NL:RBOBR:2017:2214). Er zijn beduidend 
meer voorbeelden van organisatorische en/of tech-
nische argumenten van bestuursorganen die vol-
gens de bestuursrechter onvoldoende waren om af 
te kunnen zien van telefonisch horen (onder meer 
moeilijkheden met het raadplegen van computer-
systemen, problemen met de verslaglegging of 
problemen met het uitwisselen van stukken, zie: 
Rb. Oost-Brabant 15 april 2015, 
ECLI:NL:RBOBR:2015:2131 en Rb. Oost-Brabant 
8 december 2016, ECLI:NL:RBOBR:2016:6759).
6. Wat is nu de stand van zaken in de juris-
prudentie wat betreft het (al dan niet op diens 
verzoek) telefonisch horen van bezwaarmakers? 
Drie situaties kunnen zich voordoen. Wanneer 
zowel het be stuurs or gaan als de bezwaarmaker 
kiezen voor telefonisch horen is het toegestaan, 
mits dat voldoende zorgvuldig gebeurt. Wil de 
bezwaarmaker telefonisch gehoord worden, 
maar wil het be stuurs or gaan dat liever niet, dan 
kan het verzoek afgewezen worden indien telefo-
nisch horen in dat concrete geval, gezien de be-
langen van zowel het be stuurs or gaan als de be-
lang heb ben de, niet voldoende zorgvuldig zou 
kunnen. Stelt het be stuurs or gaan voor om telefo-
nisch te horen, maar stemt de bezwaarmaker 
daar niet mee in, dan is telefonisch horen niet 
mogelijk. Een bezwaarmaker moet altijd instem-
men met telefonisch horen. Bij twijfel moet een 
be stuurs or gaan aannemelijk maken dat is inge-
stemd met telefonisch horen en die instemming 

moet bij voorkeur schriftelijk worden vastgelegd 
(CBb 29 mei 2018, ECLI:NL:CBB:2018:315; ABRvS 
5 juli 2017, ECLI:NL:RVS:2017:1780). Ontstaat op 
enig moment twijfel of telefonisch kan worden 
gehoord, dan moet het be stuurs or gaan daarover 
navraag doen bij bezwaarmaker (ABRvS 19 maart 
2014, ECLI:NL:RVS:2014:935).
M. Wever
 

AB 2019/98

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK VAN DE 
RAAD VAN STATE
21 november 2018, nr. 201800675/1/V6
(Mrs. R. van der Spoel, E. Steenwijk, C.M. Wissels)
m.nt. M. Wever*

Art. 7:4, 7:9, 7:11 Awb 

ECLI:NL:RVS:2018:3787

De om stan dig heid dat stukken pas laat in de 
bezwaarfase worden overgelegd, betekent niet 
dat die stukken niet bij de beoor de ling in be-
zwaar kunnen worden betrokken.

De minister heeft zich in het besluit van 10 mei 2017 
op het standpunt gesteld dat hij geen rekening kan 
houden met de door appellant in bezwaar overge-
legde medische stukken, omdat appellant bijzonde-
re om stan dig he den uiterlijk tijdens de telefonische 
hoorzitting op 9 september 2016 naar voren had 
moeten brengen en dat het te laat is om rekening 
met deze om stan dig he den te houden. Anders dan 
de minister stelt betekent de om stan dig heid dat ap-
pellant die stukken pas in de bezwaarfase heeft 
overgelegd, niet dat die stukken niet bij de beoor de-
ling in bezwaar konden worden betrokken. De mi-
nister heeft de door appellant overgelegde medi-
sche stukken ten onrechte niet bij zijn beoor de ling 
in bezwaar betrokken. Reeds hierom komt het be-
sluit van 10 mei 2017 wegens strijd met art. 7:11 
lid 1 Awb voor ver nie ti ging in aanmerking.

Uitspraak op het hoger beroep van appellant, te-
gen de uitspraak van de Rechtbank Midden-Ne-
derland van 7 december 2017 in 17/2490 in het 
geding tussen:
Appellant,
en
De Minister van Sociale Zaken en Werk gele gen heid.

* M. Wever is promovendus aan de Rijksuniversiteit Gronin-
gen.
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