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Opmerkingen m.b.t. de regeling
Deze beleidsregels vervangen de Beleidsregels inzake afdoening van verzoeken om
kostenvergoedingen in de bezwaarfase van 20 december 2011.
Deze beleidsregels blijven na 1 januari 2014 van toepassing op belastbare feiten die zich voor die
datum hebben voorgedaan.

Grondslagen
1. Algemene wet bestuursrecht, art. 1:3, lid 4, en art. 7:15
2. Besluit proceskosten bestuursrecht, artikel 2, lid 1, aanhef en onderdeel a
3. Bijlage bij Besluit proceskosten bestuursrecht, onderdeel C.1.
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Het college van de gemeente Lelystad,
gelet op art. 1:3, vierde lid, Awb, art. 7:15 Awb en art. 2, eerste lid, aanhef en onderdeel a, Besluit
proceskosten bestuursrecht juncto onderdeel C.1. van de bij dat Besluit behorende bijlage;
overwegende, dat het vaststellen van beleidsregels voor de afdoening van verzoeken om
kostenvergoedingen in de bezwaarfase zowel door hem als de gemeenteambtenaar bedoelt in artikel
231, tweede lid, onderdeel b, van de Gemeentewet kan worden gedaan;
overwegende voorts, dat zij bij zijn laatst genomen besluit de teamleider Geo-informatie en
Belastingen van de afdeling Dienstverlening heeft aangewezen als:
- de heffingsambtenaar (artikel 231, tweede lid, onderdeel b van de Gemeentewet);
- de invorderingsambtenaar (artikel 231, tweede lid, onderdeel c van de Gemeentewet);
- de woz-ambtenaar (artikel 1, tweede lid, van de Wet waardering onroerende
zaken).
BESLUIT:
het vaststellen van beleidsregels inzake de afdoening van verzoeken om kostenvergoedingen in de
bezwaarfase.
Zijn besluit van 20 december 2011 tot vaststelling van de beleidsregels inzake afdoening van
verzoeken om kostenvergoedingen in de bezwaarfase in te trekken.
Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2013.
Lelystad, 11 december 2012
Het college van de gemeente Lelystad,
de secretaris,

de burgemeester,

Het college van de gemeente Lelystad maakt bekend, dat de teamleider Geo-informatie en
Belastingen van de afdeling Dienstverlening in zijn hoedanigheid van ambtenaar als bedoeld in artikel
231, tweede lid, onderdeel b van de Gemeentewet op 1 januari 2013 heeft besloten de volgende
beleidsregels vast te stellen:
Beleidsregels inzake afdoening van verzoeken om kostenvergoedingen in de
bezwaarfase
Toelichting.
De beleidsregel is opgesteld om eenheid te brengen in de afdoening van verzoeken om kostenvergoedingen door de heffingsambtenaar. Zij bewerkstelligt dat gelijke gevallen zoveel mogelijk gelijk
en ongelijke gevallen zoveel mogelijk, naar de mate van hun ongelijkheid, ongelijk worden behandeld.
De beleidsregel is bindend voor de heffingsambtenaar. Zij bindt de belastingrechter niet; de belastingrechter kan heel goed tot een andere kostenveroordeling komen dan die, welke uit de beleidsregel
voortvloeit.
Om een vergoeding van de kosten die de belanghebbende in verband met de behandeling van het
bezwaar redelijkerwijs heeft moeten maken te krijgen, moet hij een verzoek indienen bij de heffingsambtenaar. Het verzoek moet worden gedaan voordat de heffingsambtenaar op het bezwaar heeft
beslist. Een na de uitspraak op bezwaar ingediend verzoek is niet-ontvankelijk.
De heffingsambtenaar vergoedt uitsluitend de kosten die belanghebbende in verband met de
behandeling van het bezwaar redelijkerwijs heeft moeten maken, voor zover het bestreden besluit
wordt herroepen wegens aan het bestuursorgaan te wijten onrechtmatigheid. Is de onjuistheid van het
besluit te wijten aan de belanghebbende, bijvoorbeeld omdat hij niet tijdig de juiste gegevens heeft
verschaft, dan bestaat geen recht op vergoeding. Ook louter vormfouten of motiveringsgebreken
leiden niet tot een vergoedingsplicht voor de heffingsambtenaar. Vergoeding komt daarentegen wel
aan de orde indien tengevolge van een reken- of intoetsfout of een andere administratieve vergissing
een inhoudelijk onjuist besluit is genomen. De kosten die de heffingsambtenaar heeft moeten maken
komen niet voor vergoeding in aanmerking. Bij de afdoening van bezwaar- en beroepsprocedures
wordt rekening gehouden met de richtlijn uniforme toepassing vaststellen uurvergoeding taxatiekosten
in woz procedures (zie uitspraak Gerechtshof Amsterdam van 8 november 2012, nr. 11/00923).
Geen kostenvergoeding wordt verleend indien het bestreden besluit wordt bevestigd of het bezwaar
niet-ontvankelijk wordt verklaard.
Regeling
Artikel 1. Indienen bezwaarschrift (artikel 6.4 van de Algemene Wet Bestuursrecht)
- De belastingplichtige die bezwaar heeft tegen een hem opgelegde belastingaanslag of tegen een
ingevolge enige bepaling van de belastingwet genomen voor bezwaar vatbare beschikking, kan een
bezwaarschrift indienen.
- De belastingplichtige die bezwaar heeft tegen het bedrag dat als belasting, hetzij door hem op aangifte is voldaan of afgedragen.
In deze beleidsregel wordt verstaan onder een belastingbedrag:
a. het bedrag van een belastingaanslag tezamen met de bij de belastingaanslag opgelegde
bestuurlijke boete, of:
b. indien geen belastingaanslag is vastgesteld, maar wel een bestuurlijke boete is opgelegd: het
bedrag van de boete, of:
c. het bedrag van de belasting die op aangifte is voldaan. Onder een belastingaanslag wordt mede
verstaan een bedrag als bedoeld in art. 233a, tweede lid, aanhef en onderdeel a, Gemeentewet.

De in deze beleidsregel voor bezwaar vatbare beschikkingen zijn:
a. de WOZ-beschikkingen (de artikelen 22, 26, 27 en 28 van de Wet waardering onroerende zaken);
b. de beslissing op een verzoek om ontheffing, vermindering of teruggaaf (artikel 242, derde lid van
de Gemeentewet);
c. de beschikking invorderingsrente (artikel 30 van de Invorderingswet);
d. het besluit geen aanslag op te leggen (artikel 12 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen);
e. de verrekening van voorlopige aanslagen (artikel 15 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen).
Artikel 2. Kosten die voor vergoeding in de bezwaarfase in aanmerking komen
a. kosten van door een derde beroepsmatig verleende rechtsbijstand,
b. kosten van een getuige, deskundige of tolk die door de belanghebbende is meegebracht of
opgeroepen, dan wel van een deskundige die aan de belanghebbende verslag heeft uitgebracht,
c. reis- en verblijfskosten van de belanghebbende,
d. verletkosten van de belanghebbende,
e. kosten van uittreksels uit de openbare registers, telegrammen, internationale telexen, internationale
telefaxen en internationale telefoongesprekken.
Artikel 3. Vaststelling kosten
a. ten aanzien van de kosten, bedoeld in artikel 2, onderdeel a: overeenkomstig het in de bijlage
opgenomen tarief;
b. ten aanzien van de kosten, bedoeld in artikel 2, onderdeel b: overeenkomstig het Besluit tarieven in
strafzaken 2003;
c. ten aanzien van de kosten, bedoeld in artikel 2, onderdeel c: overeenkomstig artikel 11, eerste lid,
onderdeel c, van het Besluit tarieven in strafzaken 2003;
d. ten aanzien van de kosten, bedoeld in artikel 2, onderdeel d: overeenkomstig een tarief dat,
afhankelijk van de omstandigheden, tussen € 4,54 en € 53,09 per uur bedraagt;
e. ten aanzien van de kosten, bedoeld in artikel 2, onderdeel e: op de werkelijke kosten.
Artikel 4. Samenhangende zaken
1. Samenhangende zaken worden voor de toepassing van artikel 3, eerste lid, onder a, beschouwd
als één zaak.
2. Samenhangende zaken zijn: gelijktijdig of nagenoeg gelijktijdig door een of meer belanghebbenden
tegen nagenoeg identieke besluiten op vergelijkbare gronden ingestelde beroepen waarin
rechtsbijstand als bedoelt in artikel 2, onderdeel a, is verleend door een of meer personen die deel
uitmaken van hetzelfde samenwerkingsverband en van wie de werkzaamheden in elk van de
zaken nagenoeg identiek konden zijn.
Artikel 5. Wegingsfactoren
Voor de toepassing van de wegingsfactoren, die zijn genoemd in onderdeel C.1. van de bijlage bij het
Besluit proceskosten bestuursrecht, wordt een zaak aangemerkt als
a. zeer licht indien in geschil is:
1. een belastingbedrag van minder dan € 450, of:
2. een waarde van minder dan € 45.000, of:
3. een belang, niet zijnde een belastingbedrag of een waarde, dat in zwaarte vergelijkbaar is met een
belastingbedrag van minder dan € 450 dan wel met een waarde van minder dan € 45.000;
b. licht indien in geschil is:
1. een belastingbedrag van € 450 of meer, maar minder dan € 900, of:
2. een waarde van € 45.000 of meer, maar minder dan € 90.000, of:
3. een belang, niet zijnde een belastingbedrag of een waarde, dat in zwaarte vergelijkbaar is met een
belastingbedrag van € 450 of meer, maar minder dan € 900, dan wel met een waarde van € 45.000
of meer, maar minder dan € 90.000;
c. gemiddeld indien in geschil is:
1. een belastingbedrag van € 900 of meer, maar minder dan € 6.750, of:
2. een waarde van € 90.000 of meer, maar minder dan € 675.000, of:
3. een belang, niet zijnde een belastingbedrag of een waarde, dat in zwaarte vergelijkbaar is met een
belastingbedrag van € 900 of meer, maar minder dan € 6.750, dan wel met een waarde van
€ 90.000 of meer, maar minder dan € 675.000;

d. zwaar indien in geschil is:
1. een belastingbedrag van € 6.750 of meer, maar minder dan € 22.500, of:
2. een waarde van € 675.000 of meer, maar minder dan € 2.250.000, of:
3. een belang, niet zijnde een belastingbedrag of een waarde, dat in zwaarte vergelijkbaar is met een
belastingbedrag van € 6.750 of meer, maar minder dan € 22.500, dan wel met een waarde van
€ 675.000 of meer, maar minder dan € 2.250.000;
e. zeer zwaar indien in geschil is:
1. een belastingbedrag van € 22.500 of meer, of:
2. een waarde van € 2.250.000 of meer, of:
3. een belang, niet zijnde een belastingbedrag of een waarde, dat in zwaarte vergelijkbaar is met een
belastingbedrag van € 22.500 of meer, dan wel met een waarde € 2.250.000 of meer.

Bijlage. Bij beleidsregel inzake de afdoening van verzoeken om kostenvergoedingen in de
bezwaarfase
TARIEF als bedoeld in artikel 3, eerste lid, onderdeel a, van het Besluit proceskosten
bestuursrecht
Het bedrag van de kosten, bedoeld in artikel 2, onderdeel a, van het Besluit proceskosten
bestuursrecht, wordt vastgesteld door aan de verrichte proceshandelingen punten toe te kennen
overeenkomstig onderstaande lijst (A) en die punten te vermenigvuldigen met de waarde per punt
(B) en met de toepasselijke wegingsfactoren (C).
A. Punten per proceshandeling
A. Bezwaarschrift
punten
Bezwaar
1. Bezwaarschrift (artikel 6:4)

1

2. verschijnen hoorzitting (artikel 7:2; 7:16) 1
3. nadere hoorzitting (artikel 7:9/7:23)

0,5

B. Waarde per punt
B1. Bezwaar
1. 1 punt = € 218,- voor besluiten genomen op grond van een wettelijk voorschrift inzake
belastingen.
C. Wegingsfactoren
C1. Gewicht van de zaak
gewicht

factor

zeer licht

0,25

licht

0,5

gemiddeld 1
zwaar

1,5

zeer zwaar 2
C2. Samenhangende zaken
aantal samenhangende zaken factor
minder dan 4

1

4 of meer

1,5

6

