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Essentie

Vergunninghouders hoeven niet individueel te worden geïnformeerd over tariefverhoging in verordening
precariobelasting. Wel verwijzing voor exceptieve toetsing van verordening.

Samenvatting

X is ijsco-venter en beschikt over een doorlopende vergunning voor twee standplaatsen in de gemeente Epe. Voor 2015 zijn
hiervoor door de gemeente Epe aanslagen precariobelasting opgelegd van € 546 en € 553. Vanaf 2016 vervalt de
maximering van 300% voor het voor één dagdeel geldende tarief, wat leidt tot aanslagen in 2016 van € 1458 en € 1989 en
in 2017 van € 1475 en € 2012. Volgens Hof Arnhem-Leeuwarden had de gemeente X vooraf moeten informeren over de
nieuwe tariefstelling. Het is in strijd met het zorgvuldigheidsbeginsel om belastingplichtigen rauwelijks achteraf met een
aanzienlijke verhoging te confronteren, zonder hen vooraf in staat te stellen de doorlopende vergunning tijdig in te trekken.
De aanslagen van 2016 worden daarom door het hof verminderd conform die van 2015. De Hoge Raad oordeelt dat de
gemeente aan haar voorlichtende taak heeft voldaan door de Verordening precariobelasting 2016 in het Gemeenteblad te
publiceren. Er is geen verplichting om bepaalde belastingplichtigen specifiek te informeren over het hogere tarief. De Hoge
Raad verwijst het geding naar Hof ’s-Hertogenbosch voor het behandelen van de stelling dat de gemeente, bij haar
beslissing om de maximering van het tarief voor houders van een vergunning voor een vaste standplaats te laten vervallen,
de gerechtvaardigde belangen van de vergunninghouders niet heeft meegewogen.

Uitspraak

Het geschil betreft de aanslagen precariobelasting 2016 en 2107 van de gemeente Epe.
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OP HET BEROEP IN CASSATIE VAN DE HEFFINGSAMBTENAAR VAN TRIBUUT
BELASTINGSAMENWERKING TEGEN DE UITSPRAAK VAN HET GERECHTSHOF ARNHEM-
LEEUWARDEN VAN 24 DECEMBER 2019, NRS. 18/01016, 18/01017 EN 19/00750,
ECLI:NL:GHARL:2019:11013 OVERWEEGT DE HOGE RAAD:

2.1

In cassatie kan van het volgende worden uitgegaan.

2.1.1

Belanghebbende is ijsco-venter. Hij beschikt sinds 2013 over een doorlopende vergunning voor het innemen van twee
standplaatsen in de gemeente [Z] voor de periode 1 april tot en met 1 september, voor drie dagdelen per dag. De ene
standplaats mag hij op alle dagen van de week gebruiken, de andere standplaats alleen op doordeweekse dagen.

2.1.2

Volgens de Verordening precariobelasting 2015 van de gemeente [Z] was het tarief voor het jaar 2015 gemaximeerd op 300
procent van het voor één dagdeel geldende tarief (4.5 van de Tarieventabel precariobelasting). Met toepassing van dat
maximum zijn voor dat jaar aan belanghebbende aanslagen opgelegd van € 546 en € 553,03.

2.1.3

Op 23 november 2015 is de Verordening precariobelasting 2016 van de gemeente [Z] bekendgemaakt. In die verordening
en in de verordening voor het jaar 2017 is de maximering van het tarief op 300 procent van het voor één dagdeel geldende
tarief vervallen. De aan belanghebbende voor het jaar 2016 opgelegde aanslagen belopen € 1.458,60 en € 1.989, die voor
het jaar 2017 € 1.475,76 en € 2.012,40.

2.2.1

Voor het Hof was onder meer in geschil of het in 2.1.2 vermelde gemaximeerde tarief dat gold voor het jaar 2015 ook moet
worden toegepast voor de jaren 2016 en 2017.

2.2.2

Het Hof heeft geoordeeld dat het niet bevoegd is te beoordelen of de gemeenteraad de door belanghebbende ondervonden
verhoging van de belastingdruk niet kan hebben gewild of bedoeld. Volgens het Hof is geen sprake van een onredelijke of
willekeurige heffing. De gemeente [Z] had doorlopendevergunninghouders, waaronder belanghebbende, echter wel vooraf
moeten informeren over de tariefstelling. Het zorgvuldigheidsbeginsel verzet zich ertegen dat belastingplichtigen die al jaren
over een bepaalde vergunning beschikken, rauwelijks achteraf met een aanzienlijke verhoging van het tarief worden
geconfronteerd, zonder hen vooraf in staat te stellen de doorlopende vergunning tijdig in te trekken, aldus het Hof. Omdat
de gemeente [Z] belanghebbende niet tevoren had geïnformeerd, heeft het Hof de aanslagen voor het jaar 2016 verminderd
tot de bedragen die belanghebbende in 2015 heeft betaald.

2.2.3

Het Hof zag geen reden voor vermindering van de aanslagen voor het jaar 2017 omdat belanghebbende bij de aanvang van
het seizoen 2017 op de hoogte moet zijn geweest van de afschaffing van de maximering.

Beoordeling van het in het principale beroep voorgestelde middel

3.1

Het middel richt zich tegen het in 2.2.2 vermelde oordeel van het Hof. Het betoogt onder meer dat het oordeel dat de
gemeente [Z] de vergunninghouders individueel op de hoogte had moeten stellen van de gewijzigde Verordening
precariobelasting geen steun vindt in het recht. Het gaat immers niet om een tot een of meer personen gericht besluit, aldus
het middel.

3.2

De Verordening precariobelasting 2016 van de gemeente [Z] is bekend gemaakt op de wijze voorzien in artikel 139
Gemeentewet. In artikel 139, lid 2, Gemeentewet staat dat de uitgifte van het gemeenteblad elektronisch geschiedt op een
algemeen toegankelijke wijze. Door die bekendmaking heeft iedereen op een eenvoudige, snelle en goedkope wijze
toegang tot hetgeen is bekendgemaakt (Kamerstukken II 2006/07, 31 084, nr. 3, p. 10) en heeft de gemeente [Z] aan haar
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uit de wet voortvloeiende voorlichtende taak omtrent de inhoud van de Verordening precariobelasting voldaan. Artikel 139
Gemeentewet bevat geen verplichting om bepaalde belastingplichtigen daarnaast specifiek te informeren. De enkele
omstandigheid dat voor belanghebbende, als houder van een vergunning voor een vaste standplaats, de wijziging van de
Verordening voor het jaar 2016 ten opzichte van die van het jaar 2015 financiële gevolgen heeft, is geen reden voor een
uitzondering op die regel.

3.3

Het oordeel van het Hof dat de gemeente belanghebbende vooraf had moeten informeren over de nieuwe tariefstelling
berust dus op een onjuiste rechtsopvatting. Het middel is in zoverre terecht voorgesteld en behoeft voor het overige geen
behandeling.

Beoordeling van het in het incidentele beroep in cassatie voorgestelde middel

4.1

Het middel betoogt dat de door het Hof toegepaste vermindering van de aanslagen voor het jaar 2016 ook van toepassing
moet zijn voor het jaar 2017.

4.2

Het middel kan niet tot cassatie leiden. De Hoge Raad hoeft niet te motiveren waarom hij tot dit oordeel is gekomen. Bij de
beoordeling van dit middel is het namelijk niet nodig om antwoord te geven op vragen die van belang zijn voor de eenheid of
de ontwikkeling van het recht (zie artikel 81, lid 1, van de Wet op de rechterlijke organisatie).

Slotsom

Gelet op hetgeen in 3.3 is overwogen kan de uitspraak van het Hof niet in stand blijven. Verwijzing moet volgen voor
behandeling van de door belanghebbende bij de Rechtbank en bij het Hof aangevoerde stelling dat de gemeente [Z] bij haar
beslissing om de maximering van het tarief voor houders van een vergunning voor een vaste standplaats met ingang van
2016 te laten vervallen, de gerechtvaardigde belangen van de betrokken vergunninghouders niet heeft meegewogen.
Opmerking verdient dat de gegrondheid van die stelling tot het oordeel kan leiden dat de Verordening 2016 bij het opleggen
van de aanslagen buiten toepassing had moeten blijven (vgl. ABRvS 12 februari 2020, ECLI:NL:RVS:2020:452).

Proceskosten

De Hoge Raad ziet geen aanleiding voor een veroordeling in de proceskosten. Door het verwijzingshof zal worden
beoordeeld of aan belanghebbende voor de kosten van het geding voor het Hof en van de gedingen voor de Rechtbank en
in verband met de behandeling van het bezwaar een vergoeding moet worden toegekend.

Beslissing

De Hoge Raad verklaart het principale beroep in cassatie gegrond, verklaart het incidentele beroep in cassatie ongegrond,
vernietigt de uitspraak van het Hof, en verwijst het geding naar het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch ter verdere behandeling
en beslissing van de zaak met inachtneming van dit arrest.

Noot

Auteur: prof. mr. dr. A.W. Schep

1. Geen verplichting om vergunninghouders individueel te informeren over tariefverhoging

De meest opvallende overweging in dit arrest is de verwijzingsopdracht. Daar leg ik de nadruk op in deze annotatie. De
andere overweging van de Hoge Raad is in lijn met vaste jurisprudentie. Indien is voldaan aan het reguliere wettelijke
bekendmakingsvoorschrift voor gemeentelijke verordeningen van art. 139 Gemeentewet, hoeven belastingplichtigen in
beginsel niet individueel van een tariefverhoging op de hoogte te worden gesteld. Zelfs niet als die belastingplichtigen al
sinds jaar en dag een bepaald tariefniveau gewend zijn en zelfs niet als het tarief meer dan verdubbelt. In tegenstelling tot
het hof oordeelt de Hoge Raad dat het zorgvuldigheidsbeginsel niet wordt geschonden door af te zien van het individueel
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informeren van houders van doorlopende vergunningen.

2. Verwijzing om verordening exceptief te toetsen

Toch ziet de Hoge Raad reden om dit arrest te verwijzen naar Hof ’s-Hertogenbosch. Dit hof zal de door belanghebbende bij
de rechtbank en het hof aangevoerde stelling moeten toetsen dat de gemeente bij haar beslissing om de maximering van
het tarief te laten vervallen, de gerechtvaardigde belangen van de betrokken vergunninghouders niet heeft meegewogen.
De Hoge Raad geeft daarbij aan dat gegrondheid van die stelling tot het oordeel kan leiden dat de Verordening 2016 bij het
opleggen van de aanslagen buiten toepassing had moeten blijven. De Hoge Raad verwijst hier naar de uitspraak van de
Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State van 12 februari 2020, ECLI:NL:RVS:2020:452. In die uitspraak geeft
de afdeling – in navolging van de Centrale Raad van Beroep (CRvB 1 juli 2019, ECLI:NL:CRVB:2019:2016) – een
beslissingskader voor zogenoemde exceptieve toetsing van wetten in materiële zin zoals (belasting)verordeningen. Het is
– voor zover ik kan nagaan – de eerste keer dat de Hoge Raad deze exceptieve toetsing benoemt ten aanzien van
belastingverordeningen. Gelet op het belang hiervan, neem ik de overweging van de Afdeling waarin het kader voor
exceptieve toetsing wordt geschetst (r.o. 6) in zijn geheel op:

“Deze toetsing houdt in dat algemeen verbindende voorschriften die geen wet in formele zin zijn, door de rechter kunnen
worden getoetst op rechtmatigheid, in het bijzonder op verenigbaarheid met hogere regelgeving. De rechter komt tevens de
bevoegdheid toe te bezien of het betreffende algemeen verbindend voorschrift een voldoende deugdelijke grondslag biedt
voor het in geding zijnde besluit. Bij die, niet rechtstreekse, toetsing van het algemeen verbindende voorschrift vormen de
algemene rechtsbeginselen en de algemene beginselen van behoorlijk bestuur een belangrijk richtsnoer. De intensiteit van
die beoordeling is afhankelijk van onder meer de beslissingsruimte die het vaststellend orgaan heeft, gelet op de aard en
inhoud van de vaststellingsbevoegdheid en de daarbij te betrekken belangen. Die beoordeling kan materieel terughoudend
zijn als de beslissingsruimte voortvloeit uit de feitelijke of technische complexiteit van de materie, dan wel als bij het nemen
van de beslissing politiek-bestuurlijke afwegingen kunnen worden of zijn gemaakt. In dat laatste geval heeft de rechter niet
de taak om de waarde of het maatschappelijk gewicht dat aan de betrokken belangen wordt toegekend naar eigen inzicht
vast te stellen. Wat betreft de in acht te nemen belangen en de weging van die belangen geldt dat de beoordeling daarvan
intensiever kan zijn naarmate het algemeen verbindend voorschrift meer ingrijpt in het leven van de belanghebbende(n) en
daarbij fundamentele rechten aan de orde zijn. Bij de toetsing van de wijze waarop door het regelgevende orgaan aan de
hem toekomende beslissingsruimte inhoud is gegeven, kunnen, naast toetsing aan artikel 3:4 Awb en aan ongeschreven
materiële beginselen als het gelijkheidsbeginsel, het rechtszekerheidsbeginsel en het vertrouwensbeginsel, ook het beginsel
van zorgvuldige besluitvorming (artikel 3:2 Awb) en het beginsel van een deugdelijke motivering een rol spelen. De enkele
strijd met deze formele beginselen kan echter niet leiden tot het onverbindend achten van een algemeen verbindend
voorschrift. Dat laat onverlet dat, indien als gevolg van een gebrekkige motivering of onzorgvuldige voorbereiding van het
voorschrift door de rechter niet kan worden beoordeeld of er strijd is met hogere regelgeving, de algemene rechtsbeginselen
of de algemene beginselen van behoorlijk bestuur, dit ertoe kan leiden dat de bestuursrechter het voorschrift buiten
toepassing laat en een daarop berustend besluit om die reden vernietigt. Als het vaststellende orgaan bij het voorbereiden
en nemen van een algemeen verbindend voorschrift de negatieve gevolgen daarvan voor een bepaalde groep uitdrukkelijk
heeft betrokken en de afweging deugdelijk heeft gemotiveerd, voldoet deze keuze aan het zorgvuldigheids- en het
motiveringsbeginsel en beperkt de toetsing door de bestuursrechter zich in het algemeen tot de vraag of de regeling in strijd
is met het evenredigheidsbeginsel (vergelijk de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep van 1 juli 2019,
ECLI:NL:CRVB:2019:2016).”

In beginsel geldt een ten aanzien van rechterlijke toetsing van een belastingverordening een marginale toetsing. Art. 8:3
Awb staat aan een directe toetsing van de rechter van een algemeen verbindend voorschrift in de weg. De rechter gaat niet
op de stoel van de – in dit geval – lokale wetgever zitten. Voor ingrijpen door de belastingrechter is slechts plaats bij
strijdigheid met de wet in formele zin, dan wel wanneer op basis van de verordening opgelegde belastingaanslagen leiden
tot willekeurige en onredelijke belastingheffing. De gemeenteraad heeft dan in redelijkheid niet tot de verordening kunnen
komen. Een verordening is dan geheel of gedeeltelijk onverbindend. Op basis hiervan opgelegde aanslagen worden
vernietigd, of bij gedeeltelijke onverbindendheid – zo mogelijk – verminderd. De door de Afdeling uitgewerkte exceptieve
toetsing gaat verder. Bij deze toets is de verordening op zichzelf verbindend en niet naar de letter in strijd met hogere
regelgeving (in dit geval art. 228 Gemeentewet). Wanneer in het strafrecht een gedaagde exceptief verweer voert, dan
wordt daarmee bedoeld dat een verweer wordt gevoerd dat gericht is op de procesregels in plaats van een inhoudelijk
verweer. Analoog aan die uitleg is de exceptieve toetsing door de rechter van de belastingverordening niet een inhoudelijke
toets aan hogere regelgeving of materiële rechtsbeginselen, maar een toets aan formele beginselen, namelijk of de
besluitvorming door de raad bij het vaststellen van de verordening zorgvuldig is verlopen (zorgvuldige besluitvorming) en of
de daarin neergelegde keuzes deugdelijk zijn gemotiveerd.
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3. Toetsingskader van exceptieve toetsing door de rechter

Ik heb getracht het hiervoor geciteerde toetsingskader van de Afdeling voor exceptieve toetsing in het hiernavolgende
samen te vatten en toe te passen op de situatie van een op basis van een belastingverordening opgelegde aanslag.
1. Bij de beoordeling van de vraag of een verordening een voldoende deugdelijke grondslag biedt voor het in het

geding zijnde besluit, zal de rechter toetsen op welke wijze de gemeenteraad van haar beslissingsruimte gebruik
heeft gemaakt.

2. Bij deze afweging zijn naast schending van het evenredigheidbeginsel zoals neergelegd in art. 3:4 lid 2 Awb, de
algemene rechtsbeginselen en de a.b.b.b. richtinggevend. Strijdigheid van een verordening met deze beginselen
kan leiden tot onverbindend verklaring door de rechter.

3. Naast de materiële beginselen als het gelijkheidsbeginsel, het rechtszekerheidsbeginsel en het
vertrouwensbeginsel, spelen echter ook de volgende formele beginselen een rol:
a.
zorgvuldige besluitvorming (art. 3:2 Awb); en
b.
het beginsel van deugdelijke motivering.

4. Strijdigheid met de formele beginselen van zorgvuldige besluitvorming of deugdelijke motivering leidt niet tot
onverbindendheid van de verordening. Echter, indien de rechter daardoor niet kan beoordelen of sprake is van
strijdigheid met hogere wetgeving, van schending van algemene rechtsbeginselen of a.b.b.b., dan kan de rechter
de verordening buiten toepassing laten en de daarop gebaseerde aanslag vernietigen.

5. Wanneer de gemeenteraad wel de negatieve gevolgen van de verordening voor een bepaalde groep uitdrukkelijk
heeft betrokken en de afweging deugdelijk heeft gemotiveerd, dan beperkt de toetsing van de rechter zich tot de
vraag of de regeling in strijd is met het evenredigheidsbeginsel. Bij toetsing van een belastingverordening
betekent dit toetsing of uit de verordening een willekeurige of onredelijke belastingheffing voortvloeit (HR 27
september 2000, ECLI:NL:HR:2000:AA7253, FED 2000/536, BNB 2000/363, r.o. 3.2).

6. Verder geldt bij de exceptieve toetsing dat de intensiviteit van de toetsing door de rechter afneemt naarmate:
a.
er minder beslissingsruimte (beleidsvrijheid) aanwezig is voor de gemeenteraad;
b.
de feitelijke of technische complexiteit van de materie toeneemt;
c.
er aan het besluit politiek-bestuurlijke afwegingen ten grondslag liggen.

7. De intensiteit van de toetsing door de rechter neemt toe naarmate de verordening meer ingrijpt in het leven van
de belanghebbenden en daarbij fundamentele rechten aan de orde zijn. In dit vereiste lezen we het
evenredigheidsbeginsel zoals neergelegd in art. 3:4 lid 2 Awb:
“De voor een of meer belanghebbenden nadelige gevolgen van een besluit mogen niet onevenredig zijn in
verhouding tot de met het besluit te dienen doelen.”

4. Opdracht voor verwijzingshof

Vermoedelijk zal het niet de laatste keer zijn dat een belastingrechter een belastingverordening exceptief zal toetsen. Gelet
op deze toetsing, is het van het grootste belang dat raadsvoorstellen tot introductie of wijziging van (belasting)verordeningen
worden voorzien van een gedegen motivering. Ditzelfde geldt ook voor de verslaglegging van de beraadslaging over het
raadsvoorstel door de gemeenteraad. Het is nu aan Hof ’s-Hertogenbosch om te beoordelen of door een gebrekkige
motivering van het raadsbesluit tot wijziging van de verordening waarin tot afschaffing van het tariefmaximum is besloten of
vanwege onzorgvuldige voorbereiding van de belastingverordening niet kan beoordelen of er strijd is met algemene
rechtsbeginselen of a.b.b.b. ten aanzien van belanghebbende, dan kan het hof de verordening buiten toepassing laten voor
de belanghebbende. De aanslag wordt dan vernietigd. Wanneer blijkt dat de gemeenteraad bij de afschaffing van het
maximumtarief de negatieve gevolgen daarvan voor de vergunninghouders uitdrukkelijk heeft betrokken bij haar afweging,
zoals blijkt uit een deugdelijke motivering, hoeft het hof alleen nog aan het evenredigheidsbeginsel te toetsen. Het
zorgvuldigheids- en motiveringsbeginsel zijn dan niet geschonden. Het hof toetst dan of de verordening voor
belanghebbende heeft geleid tot willekeurige of onredelijke belastingheffing.
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