
 

De immateriële schadevergoeding bij belastinggeschillen 

Wanneer een burger onredelijk lang moet wachten op een uitspraak van een gemeente of de bestuursrechter, kan 

de heffingsambtenaar veroordeeld worden tot het vergoeden van een immateriële schadevergoeding.  

Het Algemeen Beginsel van Rechtszekerheid dat aan artikel 6 van het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens 

(EVRM) wordt ontleent, spoort ertoe aan dat belastinggeschillen binnen een redelijk termijn worden beslecht. Uit de 

jurisprudentie1 volgt dat bij overschrijding van de redelijke termijn, behoudens bijzondere omstandigheden, spanning en 

frustratie als grond voor een vergoeding van immateriële schade mogen worden verondersteld.  

Overeenkomstig de toepassing van het eerste lid van artikel 8:88 Algemene Wet Bestuursrecht (Awb) kan de 

heffingsambtenaar tot vergoeding van die schade worden veroordeeld. In het arrest van de Hoge Raad uit 20052 zijn de 

uitgangspunten te herleiden:  

1 Aanvang de redelijke termijn; 

2 Duur van de redelijke termijn; 

3 Bijzondere omstandigheden; 

4 Vaststelling van de hoogte van de vergoeding. 

Aanvang van de termijn 

Voor de beantwoording op de vraag of de redelijke termijn is overschreden stelt de Hoge Raad bij uitspraak in 20113 dat bij 

belastinggeschillen moet worden gerekend vanaf het moment dat de heffingsambtenaar het bezwaarschrift heeft ontvangen.  

Duur van de redelijke termijn 

De duur van de redelijke termijn dient naar de omstandigheden te worden beoordeeld. Zo kan een complexe zaak een 

langere termijn van redelijkheid kennen dan een eenvoudig bezwaarschrift. De vuistregel die is vastgelegd in de 

jurisprudentie is dat de rechtbank een redelijke termijn kent van twee jaar voor het doen van uitspraak. Dit is inclusief de 

bezwarenfase. De redelijke termijn die is vastgelegd voor de bezwaarfase is zes maanden. Daarmee wijkt de redelijke 

termijn af van de wettelijke termijn. Hoewel er door de rechtbank4 sporadisch aansluiting is gezocht bij de afdoeningstermijn 

van het kalenderjaar die is vastgelegd in artikel 30 Wet WOZ en 236 Gemw heeft de Hoge Raad geoordeeld in een arrest 

van 22 maart 20135 dat in belastingzaken de bezwaarfase onredelijk lang heeft geduurd voor zover deze het half jaar 

overschrijdt. In het geval dat er zich bijzondere omstandigheden voor doen kan worden afgeweken van deze redelijke 

termijn.  

Bijzondere omstandigheden 

De redelijkheid van de duur van de geschillenbeslechting is afhankelijk van onder meer de volgende omstandigheden: de 

ingewikkeldheid van de zaak, de invloed van de belastingplichtige of diens gemachtigde op het procesverloop, de wijze 

waarop het bestuursorgaan heeft gehandeld, de wijze waarop de zaak door de rechter is behandeld. Bij de invloed van de 

belastingplichtige of diens gemachtigde kan worden gedacht aan het verzoek om verlenging van gestelde termijnen, uitstel 

voor het voldoen aan uitnodigingen of het innemen van wisselende standpunten. Het indienen van een pro forma bezwaar of 

beroepschrift wordt niet gezien als een dergelijke omstandigheid tenzij belanghebbende verzoekt tot verlenging van de 

gestelde termijn.  
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Vaststelling van de hoogte van de vergoeding 

De hoogte van de vergoeding bedraagt vijfhonderd euro per zes maanden waarbij de termijn altijd naar boven wordt 

afgerond. Bij de vaststelling van de hoogte van de vergoeding zal voorts moeten worden gekeken aan welke instantie dit is 

toe te rekenen. Daar waar de redelijke termijn voor de gemeente is vastgesteld op zes maanden is deze voor de rechtbank 

vastgesteld op anderhalf jaar. In het voorbeeld van de uitspraak door het Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch 2017 is er sprake 

van een overschrijding van de termijn van bijna twee jaar. De uitspraak van de rechtbank heeft bijna twee jaar in 

beslaggenomen en de bewaarfase heeft ook bijna twee jaar in beslag genomen. Nu de rechtbank de termijn van anderhalf 

jaar met 6 maanden heeft overschreden zal dit gedeelte van de schadevergoeding aan de Staat worden toegewezen. De 

resterende anderhalf jaar komen voor rekening van de heffingsambtenaar met een hoogte van vijftienhonderd euro (drie 

maal vijfhonderd euro).  

 

In het geval dat een vernietiging van een besluit op bezwaar leidt tot een hernieuwde behandeling in het bezwaar dient de 

daardoor ontstane overschrijding van de redelijke termijn volledig aan de heffingsambtenaar te worden toegerekend6.  

 

Conclusie 

Of er wel of geen sprake is van een overschrijding van de redelijke termijn hangt af van een aantal verschillende factoren 

zoals de aanvang van de termijn en bijzondere omstandigheden als complexiteit en de gedragingen van de betrokken 

partijen. Aan wie de overschrijding van de termijn dan is toe te wijzen hangt ook weer af van verschillende factoren. Als 

vuistregel kan worden vastgehouden aan de in het arrest van 2005 gestelde termijnen: zes maanden voor bezwaarfase, 

anderhalf jaar voor beroep, twee jaar voor het hoger beroep en twee jaar voor cassatie. Wij adviseren bezwaren binnen de 

redelijke termijn van 6 maanden te behandelen om risico’s op het betalen van immateriële schadevergoeding te voorkomen. 
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