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ding van de redelijke termijn. De rechtbank gaat hier terecht niet in mee. Hoewel niet met zekerheid kan 
worden gezegd of belanghebbende de uitspraak op bezwaar heeft ontvangen, licht de rechtbank op over-
tuigende wijze toe dat sprake is van misbruik van recht. De rechtbank overweegt daartoe dat voldoen-
de aannemelijk is dat het be sluit is verzonden, dat de gemachtigde in diverse procedures ontkent be-
sluiten te hebben ontvangen en vervolgens meerdere jaren later een beroepschrift indient. De rechtbank 
noemt daarbij drie recht bank uit spra ken (waarvan de tekst overigens niet is gepubliceerd op 
rechtspraak.nl). De rechtbank constateert dat het enkele oogmerk van de gemachtigde van belangheb-
bende is het verkrijgen van een proceskostenvergoeding en een vergoeding voor overschrijding van de 
redelijke termijn. Daarmee staat vast dat de be voegd heid tot het instellen van beroep wordt misbruikt 
in de zin van art. 3:13 BW. Overigens heeft de rechtbank terecht aan ge no men dat de ambts hal ve toet-
sing door de be stuurs rechter ook omvat de vraag of sprake is van misbruik van recht, omdat het gaat om 
de ont van ke lijk heid van het rechts mid del. Ik volsta in dit verband verder met een verwijzing naar de be-
schouwing van D. Krijvenaar, I.F. Stolze & R.T. Wiegerink, ‘Misbruik van recht: dwangsommenjagers, que-
rulanten en no  cure no pay-dienstverleners binnen het lokale belastingrecht’, Be las ting blad 2020/335. 
De rechtbank had het geschil ook eenvoudiger kunnen oplossen door te beslissen dat het beroep wel 
ontvankelijk was, maar het verzoek om immateriële scha de ver goe ding af te wijzen omdat het materië-
le geschil al enkele jaren geleden ten einde was gekomen. Ik verwijs in dit verband naar HR 2 septem-
ber 2022, ECLI:NL:HR:2022:1128. In dat arrest heeft de Ho ge Raad beslist dat de voor het toekennen van 
vergoeding van immateriële schade in aan mer king te nemen perio de, na een uitspraak waarmee het ge-
schil inzake de belastingheffing ten einde is gekomen, niet doorloopt als de rechter nog bij af zon der lij-
ke uitspraak moet beslissen op een verzoek tot vergoeding van immateriële schade.

R.T. Wiegerink
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Beroep ingesteld door gemachtigde van inmiddels overleden belanghebbende, die alleen 
machtiging had afgegeven voor bezwaar, wordt door rechtbank niet-ontvankelijk verklaard.

Uitspraak

in de zaak tussen
Previcus B.V., te [plaats], Previcus,
en
de heffingsambtenaar van de gemeente Land van Cuijk, (tot 1 ja nu a ri 2022 de heffingsambtenaar 

van de gemeente Box meer),
(gemachtigde: [naam]).

Procesverloop
Bij beschikking van 31 ja nu a ri 2020 heeft de heffingsambtenaar op grond van de Wet waardering on-
roerende zaken (Wet WOZ), de waarde vastgesteld van de onroerende zaak aan de [adres] (de woning). 
In het aanslagbiljet is ook de aanslag on roe ren de zaak be las tingen (OZB) voor het ka len der jaar 2020 be-
kend gemaakt.

Bij be sluit van 3 no vem ber 2020 (het bestreden be sluit) heeft de heffingsambtenaar het bezwaar 
van de ei ge naar ongegrond verklaard.

Previcus heeft namens de ei ge naar tegen het bestreden be sluit beroep ingesteld.
De heffingsambtenaar heeft een verweerschrift ingediend.
Het on der zoek ter zitting heeft plaatsgevonden op 16 maart 2022. Previcus is vertegenwoordigd door 

[naam]. De heffingsambtenaar heeft zich laten vertegenwoordigen door zijn gemachtigde.
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Overwegingen

Wat ging vooraf aan de zaak?
1. De rechtbank gaat uit van de volgende feiten en om stan dig he den.
1.1.  [naam] (de ei ge naar) was op 1 ja nu a ri 2020 ei ge naar van de onroerende zaak.
1.2.  De ei ge naar heeft op 25 februari 2020 een machtiging afgegeven aan Previcus. De machtiging is 
voorgedrukt en daar staat on der andere in dat de ei ge naar Previcus machtigt om namens haar bezwaar 
te maken tegen de beschikking van 31 ja nu a ri 2020 en om na een uitspraak op dat bezwaar beroep, ho-
ger beroep en beroep in cassatie in te stellen. De ei ge naar heeft met pen op die machtiging geschreven: 
“alleen voor bezwaar WOZ-waarde 2020”.
1.3.  Op 6 maart 2020 is door een me de wer ker van Previcus namens de ei ge naar bezwaar gemaakt 
tegen de beschikking van 31 ja nu a ri 2020.
1.4.  De ei ge naar is op 23 juli 2020 overleden.
1.5.  Op 3 no vem ber 2020 heeft de heffingsambtenaar op het bezwaar beslist en gesteld: “in deze 
brief doe ik uitspraak op het bezwaarschrift tegen de aanslag/WOZ- beschik king met biljetnummer [num-
mer] t.n.v. De erven van [naam] (…)”.
1.6.  Op 15 december 2020 heeft een me de wer ker van Previcus beroep ingesteld namens de ei ge naar 
en daarbij de on der 1.2. genoemde machtiging overgelegd.

De standpunten van par tij en
2. De heffingsambtenaar stelt zich op het standpunt dat de ei ge naar op de, in de bezwaarprocedu-
re aangeleverde, on der te ken de machtiging zeer duidelijk te kennen heeft gegeven dat de machtiging en-
kel de bezwaarfase betrof. De ei ge naar heeft zich zowel in bezwaar als beroep laten vertegenwoordigen 
door Previcus. Deze werkt inzake de beroepsprocedure met een opt-out  methode. Nadat de uitspraak 
op bezwaar is ontvangen, wordt een mail naar belanghebbende gestuurd waarin wordt aangegeven dat 
binnen een termijn moet worden gereageerd als men van een beroepsprocedure af wil zien. Nu de ei ge-
naar op 23 juli 2020 is overleden was het reageren op de mail niet mogelijk. Het beroep moet dan ook 
niet-ontvankelijk worden verklaard. De rechtbank begrijpt het standpunt van de heffingsambtenaar al-
dus dat hij stelt dat voor het instellen van beroep geen geldige machtiging is verleend.
3. Previcus heeft op de zitting desgevraagd aangegeven dat zij niet op hoogte was van het feit dat 
de ei ge naar tijdens de bezwaarprocedure is overleden. Zij heeft na ontvangst van de uitspraak op het 
bezwaar een e-mail gestuurd aan de ei ge naar en aangegeven dat binnen een termijn moet worden ge-
reageerd als zij van een beroepsprocedure af wil zien. Toen Previcus van de ei ge naar niets had verno-
men, heeft Previcus namens haar beroep ingesteld. Tijdens de beroepsprocedure heeft Previcus verno-
men dat de ei ge naar is overleden. Naar aanleiding van een verzoek van de rechtbank om een verklaring 
van erfrecht en een machtiging van de erfgenamen te overleggen, heeft Previcus vervolgens de enige erf-
gename van de ei ge naar verzocht om een machtiging te verstrekken om de procedure voort te zetten. 
De erfgename ([naam]) heeft deze op 14 februari 2021 verstrekt. Nu de erfgename in de rechten van de 
ei ge naar treedt, ziet Previcus geen belemmering om de procedure namens haar voort te zetten.

Het oordeel van de rechtbank
4. De rechtbank komt hierna tot de conclusie dat het beroep niet-ontvankelijk is en overweegt 
daartoe als volgt.
4.1.  Op grond van artikel 2.1. van de Awb kan een ieder zich ter behartiging van zijn belangen in het 
verkeer met be stuurs or ga nen laten bijstaan of door een gemachtigde laten vertegenwoordigen. Op de 
relatie tussen een belanghebbende en diens gemachtigde zijn, door toepassing van de schakelbepaling 
van artikel 3:79 van het Burgerlijk Wetboek (BW), de algemene regels van volmacht van titel 3:3 van het 
BW van toepassing. De regeling van de volmacht van titel 3:3 van het BW is over een komstig van toepas-
sing in be stuurs rechte lijke verhoudingen als hier aan de orde. De civielrechtelijke regels waarbij aan-
sluiting wordt gezocht zijn te vinden in de artikel 3:60 tot en met 3:79 BW.
4.2.  De rechtbank stelt vast dat door het overlijden van de ei ge naar na het indienen van het bezwaar-
schrift, maar voor de bestreden uitspraak op 3 no vem ber 2020 een om stan dig heid als bedoeld in arti-
kel 3:72 van het BW zich heeft voorgedaan waardoor de ver te gen woor di gings be voegd heid van Previcus 
is geëindigd. Dat Previcus stelt dat zij ten tijde van het instellen van het beroep van het overlijden van 
de ei ge naar niet op de hoogte was, is in dit verband niet re le vant. De bestreden uitspraak is overigens 
geadresseerd aan de erven van de ei ge naar. Previcus heeft dit be sluit ontvangen en op grond daarvan 
kan worden aan ge no men dat zij daarvan weldegelijk op de hoogte had kunnen zijn.
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4.3.  De rechtbank overweegt dat de heffingsambtenaar, die op de hoogte was van het overlijden van 
de ei ge naar, het bezwaar niet-ontvankelijk had kunnen verklaren. Het procesbelang van de ei ge naar is 
immers met haar overlijden komen te vervallen.1 Nu de beschikking niet enkel persoonlijke rechten en 
plichten voor de ei ge naar met zich bracht, maar ook plichten die door erfopvolging zijn overgaan op haar 
erven, kan de heffingsambtenaar worden gevolgd in zijn beslissing dat hij de beschikking vervolgens op 
naam van de erven heeft gesteld.
4.4.  Previcus heeft vervolgens tegen de bestreden uitspraak beroep ingesteld namens de ei ge naar. 
Dat was reeds op dat moment niet meer mogelijk, omdat de ei ge naar vanaf haar overlijden is opgehou-
den een natuurlijk persoon te zijn. Zij kon daarom vanaf dat moment geen rechts han de lingen meer ver-
richten en evenmin konden der ge lij ke handelingen nog namens haar worden verricht. On der deze om-
stan dig he den moet de rechts han de ling van het instellen van het beroep toegerekend worden aan Previcus 
zelf. Aangezien Previcus op grond van de artikelen 26 en 26a van de Algemene wet inzake rijksbelastin-
gen – die op grond van artikel 30, eerste lid, van de Wet WOZ ook op dit geschil van toepassing zijn – 
niet het recht toekomt om tegen de bestreden uitspraak beroep in te stellen, moet het beroep niet-ont-
vankelijk worden verklaard.
4.5.  De stelling van Previcus dat de ei ge naar een erfgename heeft die in haar rechten is getreden en 
dat die erfgename inmiddels een machtiging heeft verstrekt waaruit blijkt dat zij de procedure in be-
roep wil voortzetten, kan niet tot een andere uitkomst leiden. Uit wat on der 4.4. is overwogen volgt dat 
Previcus in deze procedure geacht moet worden op persoonlijke titel beroep te hebben ingesteld (en 
daarin niet kan worden ontvangen). Dat – overigens pas nadat de rechtbank hieromtrent vragen heeft 
gesteld – de erfgename van de ei ge naar ruim een jaar na het instellen van het beroep door Previcus te 
kennen geeft dat die procedure namens haar kan worden voortgezet, betekent niet dat het beroep met 
terug wer ken de kracht alsnog geacht moet worden (bevoegd) namens de erfgename te zijn ingesteld.
4.6.  Het gevolg van het feit dat het beroep niet-ontvankelijk wordt verklaard is dat de rechtbank aan 
een inhoudelijke bespreking van de zaak niet meer toekomt. Mocht de erfgename de WOZ-waarde voor 
dit ka len der jaar alsnog willen aanvechten, dan staat het haar vrij om de heffingsambtenaar te verzoe-
ken om een WOZ- beschik king.
5. Voor een pro ces kos ten ver oor de ling bestaat geen aanleiding.

Beslissing
De rechtbank verklaart het beroep niet-ontvankelijk.

 Noot 

1. De uitspraak van de rechtbank in deze zaak lijkt op het eerste gezicht logisch, maar roept bij mij 
toch enkele vragen op. Vooropgesteld kan worden dat Previcus als gemachtigde in deze procedure nog-
al voortvarend te werk is gegaan en – naar het zich laat aanzien – zijn be voegd heid te bui ten is gegaan 
door namens belanghebbende beroep in te stellen. De belanghebbende was niet alleen reeds overleden 
ten tijde van de uitspraak op bezwaar, maar had de machtiging bovendien expliciet beperkt tot het ma-
ken van bezwaar tegen de WOZ-waarde. In zoverre is begrijpelijk de overweging van de rechtbank dat 
Previcus in deze procedure geacht moet worden op persoonlijke titel beroep te hebben ingesteld en dus 
niet ontvangen kan worden in het beroep.
2. De vraag kan worden opgeworpen of hetzelfde niet evengoed zou hebben gegolden als de be-
langhebbende niet zou zijn overleden voor dat beroep werd ingesteld. De door Previcus toe ge paste opt-
out  methode brengt het ri si co met zich mee dat beroep wordt ingesteld namens een belanghebbende 
die dit eigenlijk niet wil. Previcus stuurt volgens de overwegingen van de rechtbank na de uitspraak op 
bezwaar een e-mail naar de belanghebbende waarin wordt aangegeven dat binnen een bepaalde ter-
mijn moet worden gereageerd als men van een beroepsprocedure wil afzien. Als een belanghebbende 
door om stan dig he den niet snel genoeg reageert, kan derhalve beroep worden ingesteld zon der dat de 
belanghebbende daarmee daad wer ke lijk instemt. In het on der ha vi ge geval is de handelwijze van Pre-
vicus niet alleen ri si covol, maar zelfs eigenmachtig te noemen. De belanghebbende had immers reeds 
bij het tekenen van de machtiging aangegeven dat de machtiging uitsluitend zag op het maken van be-
zwaar. Een beroepsprocedure valt bui ten de machtiging. Een e-mailtje waarop niet wordt gereageerd, 
maakt dit niet anders. 
3. Previcus heeft beroep ingesteld tegen de uitspraak op bezwaar, die na het overlijden van de be-
langhebbende is gedaan. Blijkbaar heeft men daarbij niet goed opgelet, aangezien de uitspraak door de 

1 ABRvS 16 ja nu a ri 2008, ECLI:NL:RVS:2008:BC2117.
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heffingsambtenaar was gesteld op naam van de erven van belanghebbende (r.o. 1.5). Pijnlijk voor de na-
bestaanden van belanghebbende lijkt mij, dat Previcus na de uitspraak op bezwaar een e-mail naar de 
overleden belanghebbende stuurt. En dan gewoon beroep instelt als op die e-mail niet wordt gereageerd. 
4. Of de rechtbank het in r.o. 4.3 bij het juiste eind heeft waar wordt overwogen dat de heffings-
ambtenaar het bezwaar van de inmiddels overleden belanghebbende niet-ontvankelijk had kunnen ver-
klaren omdat het procesbelang van deze belanghebbende is komen te vervallen, vraag ik mij af. Dat lijkt 
mij een nogal be stuurs rechte lijke overweging. De rechten en ver plich tingen van de belanghebbende zijn 
overgegaan op zijn erven. Deze hebben materieel belang bij de uitkomst van de procedure. Ik kan mij 
daarom vinden in de (meer op een fis ca le redenering gebaseerde) beslissing van de heffingsambtenaar 
om uitspraak op bezwaar te doen op naam van de erven. 
5. Ik vraag mij even eens af of hetgeen de rechtbank in r.o. 4.5 overweegt de enig mogelijke rede-
nering is. De uitspraak op bezwaar is gesteld op naam van de erven van belanghebbende. Tegen een uit-
spraak op bezwaar kan beroep worden ingesteld. De be voegd heid daartoe lag bij de erven, in dit geval 
de in r.o. 4.5 genoemde erfgename. Die erfgename had zelf beroep kunnen instellen of Previcus of een 
andere procesvertegenwoordiger kunnen machtigen om dit namens haar te doen. Nu deze erfgename 
achteraf heeft ingestemd met het namens haar voortzetten van de procedure door Previcus kan de vraag 
worden gesteld of het be voegd heidsgebrek van Previcus daarmee dan niet kan zijn opgeheven. 
6. Tegen het opheffen van het be voegd heidsgebrek spreekt natuurlijk dat Previcus beroep heeft 
ingesteld namens een inmiddels overleden belanghebbende, die op dat moment dus niet meer degene 
kon zijn door of namens wie beroep kon worden ingesteld. Daartegen spreekt ook dat deze belangheb-
bende Previcus uit druk ke lijk slechts had gemachtigd voor het maken van bezwaar. Ervoor spreken in 
mijn ogen vooral overwegingen van prak tische aard. Mocht het ondanks alle formele bedenkingen wel 
mogelijk worden geacht het be voegd heidsgebrek op te heffen, dan zou dit de erfgename een nieuwe be-
zwaar- en beroepsprocedure kunnen besparen. De overweging van de rechtbank dat de erfgename de 
heffingsambtenaar kan vragen om (op de voet van art. 26 Wet WOZ) ten aanzien van haarzelf als nieu-
we belanghebbende een voor bezwaar vatbare beschikking te nemen, is op zich niet onjuist. De vraag is 
echter of dit niet omslachtiger is dan nodig. Wellicht biedt een hoger beroepsprocedure ruimte om op 
deze vraag antwoord te krijgen.

J.A. Monsma


