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Samenvatting

In geschil is de waarde van een woning op waardepeildatum 1 januari 2015. De rechtbank heeft de heffingsambtenaar twee weken
voorafgaand aan de zitting gewezen op het feit dat er nog geen verweerschrift was ingediend. Tijdens de zitting was dit
verweerschrift nog steeds niet aanwezig. Belanghebbende was niet aanwezig op de zitting. De taxateur heeft ter zitting aangeboden
de taxatiematrix, op basis waarvan de waarde van de woning is vastgesteld op € 373.000, te verstrekken en toe te lichten. Vanwege
de strijd met de goede procesorde heeft de rechtbank geen gebruik gemaakt van dit aanbod. Ingevolge art. 8:58, lid 1, Awb kunnen
partijen tot tien dagen voorafgaand aan de zitting nadere stukken overleggen. Binnen die termijn heeft de rechter de bevoegdheid
toelating van stukken te weigeren. Hier heeft de rechter het belang van de heffingsambtenaar en de doelmatige procesgang tegen
elkaar afgewogen. Nu belanghebbende ter zitting niet aanwezig is, zou het toelaten van deze stukken moeten leiden tot aanhouding
van de zaak, wat volgens de rechtbank gelet op de omstandigheden en de betrokken belangen onwenselijk is. Belanghebbende heeft
een taxatierapport verstrekt, waarin de waarde van de woning op de waardepeildatum is vastgesteld op € 338.000. Nu de
heffingsambtenaar de juistheid van dit rapport onvoldoende heeft weersproken, is belanghebbende erin geslaagd aannemelijk te
maken dat de waarde van de woning niet hoger is dan € 338.000.

(Beroep gegrond.)

Commentaar

Op grond van art. 8:58, lid 1, Awb kunnen partijen tot tien dagen voor de zitting nadere stukken indienen. Uit de parlementaire
geschiedenis blijkt dat de bepaling beoogt een behoorlijk verloop van de procedure te waarborgen door een termijn te stellen
waarbinnen in het algemeen nog stukken bij de rechtbank kunnen worden ingediend. Zowel procespartijen als de rechtbank krijgen
daarmee voldoende gelegenheid om zich voor te bereiden op de zitting (zie Kamerstukken II, 1991-1992, 22 495, nr. 3, p. 137-138).

In de jurisprudentie van de Hoge Raad is vervolgens nadere invulling gegeven aan art. 8:58 Awb. Zo heeft de rechter – binnen het
kader van een goede procesorde – de mogelijkheid om stukken die binnen tien dagen voor de zitting of eerst ter zitting zijn
overgelegd alsnog in de procedure toe te laten (zie HR 1 oktober 2004, nr. 38.967, NTFR 2004/1471). Bij de beslissing of een partij
de gelegenheid moet krijgen alsnog bewijsstukken ter zitting over te leggen, zal – aldus de Hoge Raad – een afweging moeten
plaatsvinden van enerzijds het belang dat die partij heeft bij het overleggen van die stukken en de redenen waarom hij dit niet in een
eerdere fase van de procedure voor de feitenrechter heeft gedaan, en anderzijds het belang van een doelmatige procesgang (zie HR 3
februari 2006, nr. 41.329, NTFR 2006/213 en HR 16 maart 2007, nr. 42.905, NTFR 2007/462).

Uit de onderhavige uitspraak blijkt dat bovengenoemde afweging inderdaad door de rechtbank heeft plaatsgevonden. Het gaat daarbij
enerzijds om het belang van de gemeente bij de inbreng ter zitting van een zogenoemde taxatiematrix (ter onderbouwing van de
WOZ-waarde) en het feit dat onduidelijk was gebleven waarom de gemeente deze matrix niet – ook niet nadat zij door de rechtbank
uitdrukkelijk is gewezen op het ontbreken van een verweerschrift – in een eerdere fase van de procedure had ingebracht. Anderzijds
gaat het om het algemeen belang van een doelmatige procesgang, waarbij de rechtbank ook in aanmerking heeft genomen dat eiser



niet ter zitting is verschenen zodat het toelaten van de taxatiematrix zou moeten leiden tot een aanhouding van de zaak. De rechtbank
laat in dit geval het belang van een behoorlijk procesverloop zwaarder wegen dan het belang van de gemeente om het gewenste
bewijs alsnog in te brengen.

Ik kan mij deze afweging van de rechtbank goed voorstellen. Met name de perikelen rondom het niet door de rechtbank ontvangen
verweerschrift, hebben naar ik denk tot de nodige irritatie bij de rechtbank geleid. Uit r.o. 3 van de uitspraak blijkt immers dat de
griffier op 29 mei 2017 de verweerder telefonisch heeft bericht dat er geen verweerschrift is ontvangen, waarop verweerder heeft
geantwoord dat het verweerschrift ‘er aan komt’. Ter zitting heeft verweerder vervolgens – zonder nadere onderbouwing – gesteld
dat op 24 mei 2017 een verweerschrift naar de rechtbank zou zijn gezonden.

Wel blijft het uiteindelijk de vraag of de belanghebbende met deze uitspraak veel opschiet. Het staat verweerder immers vrij om de
nadere stukken alsnog in hoger beroep bij Hof Amsterdam in te brengen. De extra inspanningen van de hoger beroepsprocedure
lijken dan niet in het belang van een doelmatige procesgang te zijn.

NAAR BOVEN

Bron: http://www.ndfr.nl/link/NTFR2017-2572
Datum: 19-10-2017 10:08:23

Alle rechten voorbehouden. Alle auteursrechten en databankrechten van deze tekst worden uitdrukkelijk voorbehouden. Deze rechten berusten bij Sdu Uitgevers.
Niets uit NDFR mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij
elektronisch,mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.
All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying,
recording or otherwise, without the publisher’s prior consent.

«

http://www.ndfr.nl/link/NTFR2017-2572

