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Samenvatting

De heftingsambtenaar heeft een WOZ-beschikking afgegeven op naam van ‘de erven’. Een van de
erven (belanghebbende) maakt namens de erven bezwaar. De heffingsambtenaar vraagt om een
machtiging namens alle erfgenamen en om een verklaring van erfrecht. Omdat de gewaagde
stukken uitblijven, verklaart de heffingsambtenaar het bezwaar niet-ontvankelijk. Belanghebbende
heeft vervolgens op eigen naam beroep ingesteld. Volgens het hof dient dat beroep niet-ontvankelijk
te worden verklaard. Aangezien belanghebbende niet als indMduele erfgenaam bezwaar heeft
gemaakt, kan zij als indMduele erfgenaam geen beroep instellen tegen een uitspraak op bezwaar
die is gewezen in een bezwaarfase die namens de gezamenlijke erfgenamen wordt gevoerd.

(Hoger beroep ongegrond.)

Commentaar

In erfrechtprocedures kan men te maken hebben met meerdere erfgenamen. Om de zaken
erfrechtelijk goed te regelen, kan een erfgenaam optreden voor zichzelf of namens alle erven, mits
hij in dit laatste geval over een machtiging beschikt van alle erfgenamen. Als niet wordt voldaan aan
de formele voorwaarden, kan een erfgenaam in een procedure bot vangen.

Er waren in deze zaak twee erfgenamen. De gemachtigde heeft bezwaar gemaakt namens de
erven, maar heeft een machtiging bijgevoegd van een van beide erfgenamen. Na enige
correspondentie heen en weer overlegt de gemachtigde ook de machtiging van de andere
erfgenaam. So far, so good. De heftingsambtenaar wil echter ook de verklaring van erfrecht of de
verklaring van executele. Die wordt niet overgelegd. Het bezwaar wordt niet-ontvankelijk verklaard.
Hiertegen wordt in beroep gegaan, niet namens de erven maar uitsluitend door één erfgenaam.

Zowel de rechtbank als het hof oordeelt dat de erfgenaam niet indMdueel bezwaar heeft gemaakt
en dat daarom aan haar niet het recht toekomt om indMdueel beroep in te stellen. Het bezwaar was
gemaakt namens de erven en de uitspraak van de heftingsambtenaar is ook gericht aan de erven,
dus het beroep had moeten worden ingesteld door de erven. De eenmaal ingezette lijn had derhalve



moeten worden gevolgd. Het is me niet duidelijk waarom het beroep niet ook namens de tweede
erfgenaam is ingesteld. Dat had (eenvoudig) de ongegrondverklaring van het beroep voorkomen. Ik
kan me indenken dat van zelf procederende justitiabelen niet kan worden verwacht hier volledig van
op de hoogte te zijn, ook al wordt iedere burger geacht de wet te kennen. En ook in een zaak
waarin de belanghebbende wordt bijgestaan door een gemachtigde, zoals in casu, kan het
betrachten van enige coulance soms nodig zijn om onredelijke uitkomsten te voorkomen. Het
uitgangspunt dat als iemand zich niet aan de (formele) ‘spel’regels houdt, het meteen ‘game over’ is,
kan vergaande consequenties met zich meebrengen.

De rechtspraak vertoont een strenge leer met betrekking tot de formele voorwaarden voor het
aanwenden van rechtsmiddelen door erfgenamen: of de erfgenaam procedeert op eigen naam, of
de erfgenaam procedeert namens de erven en beschikt over een machtiging van alle erven. Van
‘kant wisselen’ door in beroep bijvoorbeeld op eigen naam te procederen terwijl in bezwaar namens
de erven is geprocedeerd, wordt afgestraft. Het gesloten stelsel van rechtsmiddelen in het fiscale
bestuurs(proces)recht is daar duidelijk in. Het in acht nemen van de formele voorwaarden is, gelet
ook op deze uitspraak, van groot belang om te voorkomen dat op formele gronden een
belastingplichtige de spreekwoordelijke deksel op zijn neus krijgt. Desalniettemin zou de Hoge Raad
in cassatie rechtsbescherming kunnen bieden in situaties waarin bijvoorbeeld namens alle
erfgenamen bezwaar wordt gemaakt, waarbij maar één erfgenaam door wil procederen en beroep
wil instellen. Op dit moment is dat vanwege het gesloten stelsel van rechtsmiddelen gewoonweg
niet mogelijk.

Ten ovenAoede voeg ik nog toe dat zelfs als die hobbel zou zijn genomen, het nog maar de vraag is
of de erfgenamen succes zouden hebben in de beroepsfase. Zo oordeelde Hof Den Bosch (18
maart 2016, nr. 15/00762,

NTFR 2016/1 911
) dat in bepaalde gevallen zonder verklaring van erfrecht niet kan worden vastgesteld of iemand
erfgenaam en dus beroepsgerechtigd (en bezwaargerechtigd ex art. 7:1 Awb) is. Een verzuim dat in
de bezwaarfase na daartoe in de gelegenheid te zijn geweest niet is hersteld, kan niet in beroep
alsnog worden hersteld (zie Rechtbank Oost-Brabant 21 december 2018, nr. 18.469,
ECLI : NL: RBOBR:201 8:6479

verwant aan de uitspraak in eerste aanleg van deze procedure, onder verwijzing naar HR 21 mei
2010, nr. 08/05036,
NTFR 2010/1247
). Voordat aan de inhoudelijke beoordeling van een geschil kan worden toegekomen, dient eerst te
zijn voldaan aan de formele voorwaarden. Uit deze uitspraak blijkt maar weer hoe belangrijk het in
acht nemen daarvan is.
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