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Be las ting blad 2022/142

RECHTBANK OOST-BRABANT
24 ja nu a ri 2022, nr. SHE 20/3096 Tussenuitspraak
(Mr. A.F. Vink)
m.nt. J.A. Monsma

ECLI:NL:RBOBR:2022:692

Argumenten heffingsambtenaar ter on der bou wing van zijn beroep op beperkte kennisneming 
van marktgegevens die moeten dienen ter on der bou wing van indexcijfers, schieten tekort. De 
rechtbank hekelt de aanmatigende houding van de heffingsambtenaar jegens de rechtbank.

Beslissing op grond van artikel 8:29, derde lid, van de Algemene wet be stuurs recht

in de zaak tussen
[eiser], te [woonplaats], eiser
(gemachtigde: [naam]), 
en
de heffingsambtenaar van de Belastingsamenwerking Oost-Brabant, de heffingsambtenaar.

Procesverloop
Bij beschikking van 29 februari 2020, vervat in een op die datum gedagtekend aanslagbiljet, heeft de 
heffingsambtenaar op grond van de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ) de waarde van de 
onroerende zaak, plaatselijk bekend als [adres] te [woonplaats] (hierna: de woning), per waar de peil da-
tum 1 ja nu a ri 2019, voor het ka len der jaar 2020, vastgesteld op € 225.000. In dit geschrift is ook de aan-
slag on roe ren de zaak be las tingen bekendgemaakt.

Bij uitspraak op bezwaar van 26 september 2020 (de bestreden uitspraak) heeft de heffingsambte-
naar de waarde van de woning gehandhaafd.

Eiser heeft tegen de bestreden uitspraak beroep ingesteld.
De heffingsambtenaar heeft een verweerschrift ingediend.
Het on der zoek ter zitting heeft plaatsgevonden op 9 no vem ber 2021. Eiser heeft zich laten vertegen-

woordigen door [naam], een kantoorgenoot van zijn gemachtigde. De heffingsambtenaar heeft zich la-
ten vertegenwoordigen door zijn gemachtigde.

Na de zitting heeft de heffingsambtenaar een nadere schriftelijke reactie ingediend. Bij deze schrif-
telijke reactie zijn zeven bijlagen gevoegd. On der verwijzing naar artikel 8:29 van de Awb heeft de hef-
fingsambtenaar medegedeeld dat uitsluitend de be stuurs rechter kennis mag nemen van één van de bij-
lagen.

De nadere schriftelijke reactie met bijlagen is, behoudens laatstbedoelde bijlage, aan eiser verstrekt.
De rechtbank heeft par tij en geïnformeerd dat het dossier in handen is gesteld van de geheimhou-

dingskamer van de rechtbank om een beslissing te nemen naar aanleiding van de door de heffingsamb-
tenaar gedane mededeling van beperkte kennisneming.

Overwegingen

Wat voorafging aan deze tussenbeslissing
1. De heffingsambtenaar heeft in de hoofd zaak een on der bou wing van de waarde van de woning 
overgelegd. Tussen par tij en is on der andere in geschil of de heffingsambtenaar de indexering van de on-
derbouwende verkoopcijfers inzichtelijk heeft gemaakt. Met de in het procesverloop genoemde nadere 
schriftelijke reactie met bijlagen wil de heffingsambtenaar deze indexering (verder) on derbouwen. De 
bijlagen betreffen:
- indexering verkoopcijfers (bijlage 1),
- mailwisseling indexcijfers (bijlage 2),
- standaard voor ratiocontroles vertaling IAAO (bijlage 3),
- uitleg rekenformule indexcijfers regressiemodel Ortax Francke (bijlage 4),
- verantwoordingsdocumenten (bijlage 5),
- marktgegevens ter on der bou wing van de indexcijfers (bijlage 6) en
- on der bou wing parameters waarderingsmodellen (bijlage 7).
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De mededeling van beperkte kennisneming heeft (alleen) betrekking op bijlage 6.

De mededeling van beperkte kennisneming
2. De heffingsambtenaar heeft de mededeling van beperkte kennisneming (hierna: de medede-
ling) als volgt gemotiveerd:

“(…) [Of] u de verkoopcijfers (de geheimhoudingskamer begrijpt: bijlage 6) met eiser deelt, 
dat laat ik aan u. BSOB deelt deze verkoopcijfers in elk geval met eiser absoluut niet, nu dit 
tot catastrofale gevolgen zal leiden voor de uitvoering van de belastingtaak van BSOB. Ik wil 
u er op wijzen dat onze softwareleverancier jaarlijks 500.000 betaalt voor marktgegevens 
uit het kadaster, waar on der de gegevens in de door mij gestuurde bijlage. BSOB heeft ver-
volgens 300.000 euro geïnvesteerd [om] deze marktgegevens te analyseren, waar ik u het 
resultaat van stuur. Het ri si co op een conflict met het kadaster of andere organisaties (waar-
on der BSOB) leg ik bij deze volledig bij uw rechtbank, die keuze is volledig aan u. Ik stem 
wel in met het ter inzage leggen ter zitting.”

Het toetsingskader
3. Bij de be oor de ling van de mededeling van de heffingsambtenaar heeft als uit gangs punt te gel-
den dat alle op de zaak betrekking hebbende stukken als bedoeld in artikel 8:42 van de Awb aan eiser 
en aan de rechter dienen te worden overgelegd.1 De om stan dig heid dat stukken behoren tot op de zaak 
betrekking hebbende stukken in de zin van artikel 8:42 van de Awb, brengt echter niet automatisch mee 
dat die stukken (volledig) aan de andere partij ter kennis moeten worden gebracht. Het bepaalde in ar-
tikel 8:29, eerste lid, van de Awb biedt aan par tij en, indien daarvoor gewichtige redenen zijn, de moge-
lijkheid het overleggen van stukken te weigeren (geheimhouding) of mede te delen dat uitsluitend de 
be stuurs rechter kennis zal mogen nemen van deze stukken (beperkte kennisneming). Ingevolge artikel 
8:29, vijfde lid, van de Awb is beperkte kennisneming enkel toegestaan met toestemming van de ande-
re partij.
4. Bij het geheimhouden van (delen van) op de zaak betrekking hebbende stukken moet de grootst 
mogelijke terughoudendheid wordt betracht. Slechts indien de door de heffingsambtenaar voor geheim-
houding of beperkte kennisneming aangevoerde redenen zwaarder wegen dan het belang van eiser bij 
onbeperkte kennisneming van (delen van) de op de zaak betrekking hebbende stukken, is sprake van 
gewichtige redenen die geheimhouding of beperkte kennisneming rechtvaardigen. Daarnaast gaat het 
bij de beslissing op een mededeling van beperkte kennisneming niet om de vraag of het stuk openbaar 
moet worden, maar om de vraag of er gewichtige redenen bestaan die zich tegen kennisneming van het 
stuk door alle par tij en in het geding verzetten.2

De be oor de ling door de geheimhoudingskamer
5. De geheimhoudingskamer zal bepalen dat de mededeling van beperkte kennisneming niet ge-
rechtvaardigd is. Daartoe wordt het volgende overwogen.
5.1.  De geheimhoudingskamer heeft kennis genomen van bijlage 6. In deze bijlage zijn verkoopge-
gevens opgenomen van 14.265 transacties van woningen. Per woning zijn de volgende gegevens ver-
strekt: het adres en de plaats, het wijk- en buurtnummer, de Soort object Code (SOC), het bouwjaar, de 
transactiedatum en -prijs en tot slot de modelwaarde.
5.2.  Vervolgens heeft de geheimhoudingskamer een afweging gemaakt van het belang van eiser bij 
kennisneming tegenover de redenen van de heffingsambtenaar om die stukken niet met eiser te delen. 
Het uit gangs punt in het kader van een WOZ-procedure is dat de belastingplichtige in staat wordt gesteld 
om kennis te nemen van de on derbouwende marktinformatie die mede ten grondslag heeft gelegen aan 
de waar de be pa ling. Als eiser niet in staat wordt gesteld om kennis te nemen van die informatie, wordt 
hij geschaad in zijn mogelijkheden om de on der bou wing van de heffingsambtenaar voldoende te be-
twisten.
5.3.  De heffingsambtenaar voert allereerst aan dat het verstrekken van bijlage 6 aan eiser tot cata-
strofale gevolgen zal leiden voor de uitvoering van de belastingtaak van de BSOB. De heffingsambtenaar 
heeft op geen enkele wijze concreet gemaakt welke (catastrofale) gevolgen dit zouden betreffen en waar-
om het voorkomen van deze gevolgen een gewichtige reden als bedoeld in artikel 8:29 van de Awb op-
levert om een uit zon de ring op de hoofdregel te rechtvaardigen dat alle op de zaak betrekking hebben-

1 HR 25 april 2008, ECLI:NL:HR:2008:BA3823.
2 ABRvS 10 juni 2020, ECLI:NL:RVS:2020:1367.
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de stukken aan eiser en aan de rechter dienen te worden overgelegd. Voor zover de heffingsambtenaar 
voor een bepaalde precedentwerking meent te vrezen, in die zin dat het in elke beroepsprocedure moe-
ten verstrekken van gelijksoortige gegevens tot uitvoeringsproblemen leidt, constateert de geheimhou-
dingskamer dat de heffingsambtenaar aangeeft in te stemmen met het ter zitting ter inzage leggen van 
bijlage 6. Dit standpunt komt er aldus op neer dat het toezenden van genoemde gegevens aan eiser (en 
eisers in andere beroepsprocedures) tot catastrofale gevolgen zal leiden voor de uitvoering van de be-
lastingtaak van BSOB, maar dat hiervan kennelijk geen sprake is als diezelfde gegevens aan de rechtbank 
worden toegezonden (zodat die ze ter zitting ter inzage kan leggen). Zon der nadere toelichting, die ont-
breekt, is dat standpunt on be grij pe lijk.
5.4.  Voorts wijst de heffingsambtenaar erop dat de softwareleverancier van de heffingsambtenaar 
jaarlijks € 500.000 betaalt voor marktgegevens uit het Kadaster, waaruit de in bijlage 6 opgenomen ge-
gevens afkomstig zijn. De geheimhoudingskamer begrijpt dat de heffingsambtenaar een ri si co op een 
conflict met het Kadaster of andere organisaties vreest als bijlage 6 aan eiser wordt verstrekt. Ook hier-
voor geldt dat de heffingsambtenaar op geen enkele wijze concreet heeft gemaakt wat voor een conflict 
dit zou betreffen, hoe groot het ri si co daarop is en waarom het afwenden van dat vooralsnog onbeken-
de ri si co op dat niet gespecificeerde conflict een gewichtige reden als bedoeld in artikel 8:29 van de Awb 
oplevert. Evenmin is wat de heffingsambtenaar in dit verband aanvoert on der bouwd, bij voor beeld door 
inzichtelijk te maken dat (en waarom) het Kadaster dan wel de andere overigens niet met name genoem-
de organisaties zich daartegen zouden verzetten.
5.5.  Tot slot wijst de heffingsambtenaar erop dat de BSOB € 300.000 heeft geïnvesteerd om de on-
der 5.4. bedoelde gegevens te analyseren. Naar het oordeel van de geheimhoudingskamer is dit voor de 
be oor de ling van de mededeling niet re le vant, aangezien de bedoelde analyse geen on der deel uitmaakt 
van de in bijlage 6 opgenomen gegevens. Reeds om die reden levert deze om stan dig heid geen gewich-
tige reden op als bedoeld in artikel 8:29 van de Awb.

Gevolgen van deze beslissing
6. Omdat wordt bepaald dat de mededeling van de heffingsambtenaar niet gerechtvaardigd is, zal 
de heffingsambtenaar worden gevraagd om binnen twee weken mee te delen of hij instemt met voeging 
van bijlage 6 in het dossier dan wel of hij het stuk terug wil krijgen.3 De heffingsambtenaar wordt er op 
gewezen dat indien hij niet instemt, de rechtbank daaruit de gevolgtrekkingen kan maken die haar ge-
raden voorkomen.

Slotopmerkingen
7. De geheimhoudingskamer ziet tot slot aanleiding om opmerkingen te maken over de toonzet-
ting van de nadere schriftelijke reactie van de heffingsambtenaar.
7.1.  Het gaat dan in de eerste plaats om de stelling van de heffingsambtenaar dat een voor hem ne-
gatieve beslissing op de mededeling van beperkte kennisneming “ri si co op een conflict met (…) BSOB” 
oplevert en dat de heffingsambtenaar dit ri si co “volledig bij uw rechtbank” neerlegt. Het staat een par-
tij in beginsel vrij het (grote) belang van een rechterlijke beslissing te on derstrepen, maar die vrijheid is 
niet onbegrensd. Het stellen dat een onwelgevallige beslissing ri si co op conflict tussen de rechtbank en 
de be tref fen de procespartij oplevert, past in geen geval. Dat deze opmerking ook nog eens afkomstig is 
van een be stuurs or gaan, is extra zorgelijk te noemen.
7.2.  De geheimhoudingskamer wijst ook op de in de nadere schriftelijke reactie door de heffings-
ambtenaar aan de rechtbank gegeven raad om “deskundig advies in te winnen over deze kwestie”. Voor 
zover dit overigens als een verzoek om het benoemen van een deskundige moet worden opgevat, zal de 
rechtbank in de hoofd zaak daar een beslissing over nemen. De geheimhoudingskamer stelt hier wel de 
motivering van genoemde raad aan de orde, die luidt:

“Uit diverse contactmomenten blijkt dat uw rechtbank nog niet kan doorgronden hoe te ve-
rifiëren of de indexcijfers aannemelijk zijn. Daarbij moet ik een uit zon de ring maken voor 
dhr. [naam rechter], bij wie inmiddels duidelijk is wat het doel is van een verantwoordings-
document en wat ratiocontroles zijn en hoe te interpreteren) Inmiddels ontstaat bij BSOB 
het gevoel dat haar stellingen met betrekking tot indexcijfers door Previcus Vastgoed maar 
ook door uw rechtbank in twijfel worden getrokken, terwijl een deskundige vrij eenvoudig 
aan de hand van de geleverde informatie kan vaststellen dat de gehanteerde indexcijfers 
juist zijn.”

3 Artikel 2.8, tiende lid, van het Procesreglement be stuurs recht rechtbanken 2021.
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Hiermee lijkt de heffingsambtenaar te stellen dat zijn standpunt hoe dan ook juist is, en dat als de recht-
bank dat (nog) niet inziet dat dit alleen kan worden geweten aan een gebrek aan deskundigheid van de 
rechtbank c.q. de behandelend rechter. Hieruit spreekt bepaald geen goed ontwikkeld gevoel voor ver-
houdingen.
7.3.  Gelet hierop doet de geheimhoudingskamer een dringende oproep aan de heffingsambtenaar 
om zich in de toekomst te onthouden van der ge lij ke opmerkingen richting de rechtbank en te handelen 
zoals van een professionele procespartij in een zakelijk geschil mag worden verwacht.

Beslissing
De geheimhoudingskamer:
- bepaalt dat de door de heffingsambtenaar meegedeelde beperking van de kennisneming van 

bijlage 6 niet gerechtvaardigd is;
- stelt de heffingsambtenaar in de gelegenheid om binnen twee weken na verzending van deze 

uitspraak schriftelijk mee te delen of hij instemt met voeging van bijlage 6 in het dossier dan 
wel of hij het stuk terug wil krijgen.

 Noot 

1. De heffingsambtenaar is op grond van art. 8:42 Awb verplicht binnen vier weken na de motive-
ring van het beroepschrift de op de zaak betrekking hebbende stukken aan de rechter toe te zenden. In 
het on der ha vi ge geval, waarin het gaat om de on der bou wing van de voor een woning vastgestelde waar-
de, was dat blijkbaar niet, of niet volledig gebeurd. Tussen par tij en is on der meer in geschil of de hef-
fingsambtenaar van de Belastingsamenwerking Oost-Brabant (BSOB) de indexering van on derbouwende 
verkoopcijfers inzichtelijk heeft gemaakt. Na de zitting krijgt de heffingsambtenaar de gelegenheid om 
met behulp van een nadere schriftelijke reactie alsnog on derbouwende gegevens te overleggen.
2. De heffingsambtenaar van de BSOB maakt van deze gelegenheid gebruik en zendt de rechtbank 
een aantal bijlagen toe. Daarbij beroept hij zich met betrekking tot één van de bijlagen op art. 8:29 Awb. 
Een partij die verplicht is inlichtingen te geven dan wel stukken over te leggen, kan volgens dat wetsar-
tikel – indien daarvoor gewichtige redenen zijn – het geven van inlichtingen dan wel het overleggen van 
stukken weigeren of de rechter mededelen dat uitsluitend de rechter kennis zal mogen nemen van de 
inlichtingen of de stukken. De heffingsambtenaar doet in dit geval die laatste mededeling. Hij stelt zich 
op het standpunt dat alleen de rechter kennis mag nemen van de bijlage waarin marktgegevens zijn op-
genomen ter on der bou wing van de bij de waardering van de woning gehanteerde indexcijfers. Met het 
ter inzage leggen van de bijlage ter zitting van de rechtbank stemt de heffingsambtenaar wel in.
3. De argumenten die de heffingsambtenaar aanvoert overtuigen de (geheimhoudingskamer van 
de) rechtbank, mijns inziens terecht, niet. Het gaat niet om gewichtige redenen. De heffingsambtenaar 
voert on der meer aan dat het gaat om gegevens die een hoop geld kosten en dat er problemen van kun-
nen komen als deze gegevens aan de wederpartij worden toegestuurd. Het gaat er – als ik het goed be-
grijp – niet om dat de gegevens door de heffingsambtenaar vertrouwelijk zijn verkregen van eigenaren 
of andere rechthebbenden van ver ge lij kings ob jecten, zoals in procedures over de huurwaarde van niet- 
woningen nog wel eens wordt aangevoerd. De gegevens zijn door de heffingsambtenaar tegen betaling 
verkregen van het Kadaster. Of aan het gebruik van de gegevens door het Kadaster voorwaarden zijn ver-
bonden is mij uit de uitspraak van de rechtbank niet duidelijk. Overigens zouden die voorwaarden af-
stuiten op de ver plich ting van de heffingsambtenaar om de stukken van het geding over te leggen.
4. Uit de argumenten van de heffingsambtenaar maak ik op dat hij vooral niet wil dat de weder-
partij gratis de beschikking krijgt over gegevens waarvoor de BSOB flink heeft moeten betalen. Een kijk-
je in de gegevens nemen ter zitting kan in dat verband nog wel, maar zomaar toesturen van de gegevens 
gaat de heffingsambtenaar te ver. Dan zou die wederpartij de gegevens in andere procedures tegen de 
heffingsambtenaar kunnen gebruiken. En dat dan nog wel zon der daarvoor te betalen! Een der ge lij ke 
redenatie getuigt niet van een volwassen inzicht in de bewijspositie en de wettelijke ver plich tingen van 
de heffingsambtenaar. Het gaat om op de zaak betrekking hebbende stukken. De heffingsambtenaar is 
verplicht deze te verstrekken. Doet hij dit niet, dan on dergraaft hij zijn eigen bewijspositie. Het stand-
punt van de heffingsambtenaar is dus niet goed doordacht. Het getuigt ook niet van een houding die past 
bij de rol die de heffingsambtenaar heeft als uitvoerder van de wet. Men kan zich afvragen of deze hef-
fingsambtenaar zich als vertegenwoordiger van de overheid voldoende weet los te maken van zijn per-
soonlijke frustraties in relatie tot de wederpartij.
5. Wat de heffingsambtenaar zich veroorlooft in zijn advies aan de rechtbank om deskundig ad-
vies in te winnen over deze kwesties, kan natuurlijk helemaal niet. De heffingsambtenaar trekt in dit ad-
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vies de deskundigheid van de rechtbank, met uit zon de ring van een bepaalde rechter, in twijfel. Terecht 
merkt de rechtbank op dat hieruit geen goed ontwikkeld gevoel voor verhoudingen spreekt. De recht-
bank hekelt aldus op een heel beschaafde manier de uiterst aanmatigende houding van de heffingsamb-
tenaar jegens de rechtbank. De heffingsambtenaar doet er in mijn ogen goed aan de opmerkingen van 
de rechtbank ter harte te nemen en in het vervolg te proberen zich professioneler op te stellen.

J.A. Monsma
 

Be las ting blad 2022/143

HOF ARN HEM-LEEU WAR DEN
1 maart 2022, nr. 21/00527
(Mr. T.H.J. Verhagen)
m.nt. Redactie

ECLI:NL:GHARL:2022:1679

Nadat bezwaar is gemaakt verlaagt de heffingsambtenaar ambts hal ve de WOZ-waarde. Daarmee 
staat de on recht ma tigheid van de WOZ- beschik king vast, voor het bezwaar bestaat dus recht op 
een bezwaarkostenvergoeding.

Uitspraak

op het hoger beroep van
[belanghebbende] te [woonplaats] (hierna: belanghebbende)
tegen de uitspraak van de rechtbank Mid den- Ne der land van 18 maart 2021, nummer UTR 19/5085 

(Red.: ECLI:NL:RBMNE:2021:1147), in het geding tussen belanghebbende en
de heffingsambtenaar van de Belastingsamenwerking gemeenten en hoogheemraadschap 

Utrecht (hierna: de heffingsambtenaar)

1  Ontstaan en loop van het geding
1.1.  De heffingsambtenaar heeft bij beschikking op grond van de Wet waardering onroerende zaken 
(hierna: de Wet WOZ) de waarde van de onroerende zaak [adres1] 3 te [woonplaats] (hierna: de wo-
ning), per waar de peil da tum 1 ja nu a ri 2018 en naar de toestand op die datum, voor het ka len der jaar 2019 
vastgesteld op € 324.000. Tegelijk met deze beschikking is aan belanghebbende een aanslag on roe ren-
de zaak be las ting 2019 (OZB), voor zover het betreft het ei ge naarsgedeelte, op ge legd.
1.2.  Op 27 februari 2019 heeft belanghebbende, vertegenwoordigd door WOZ-consultants, bezwaar 
gemaakt tegen de afgegeven beschikking en de gelijktijdig vastgestelde aanslag OZB.
1.3.  De heffingsambtenaar heeft bij verminderingsbeschikking van 20 maart 2019 de waarde van de 
woning verlaagd naar € 294.000 en de aanslag OZB dienover een komstig verminderd.
1.4.  Bij uitspraak op bezwaar van 18 oktober 2019 heeft de heffingsambtenaar het bezwaar van be-
langhebbende ongegrond verklaard en de beschikking en de aanslag gehandhaafd op de bij de vermin-
deringsbeschikking vastgestelde waarde van € 294.000 en de dienover een komstig verminderde aanslag 
OZB.
1.5.  Belanghebbende heeft tegen die uitspraken beroep ingesteld bij de rechtbank Mid den- Ne der-
land (hierna: de Rechtbank). De Rechtbank heeft het beroep ongegrond verklaard.
1.6.  Belanghebbende heeft tegen de uitspraak van de Rechtbank hoger beroep ingesteld.
1.7.  Het on der zoek ter zitting heeft plaatsgevonden op 10 februari 2022. Daarbij zijn verschenen en 
gehoord A. Oosters, als de gemachtigde van belanghebbende, bijgestaan door [naam1], alsmede [naam2] 
namens de heffingsambtenaar.

2  Vaststaande feiten
2.1.  De woning is een semi-bungalow gebouwd in 1850, met een inhoud van 225 m3 en is gelegen 
op een perceel van 66 m2. Bij de waardering van de woning is een deel van het perceel (van 43 m2)) in 
verband met een aan derden verleend recht van erfdienstbaarheid niet meegenomen.
2.2.  Op 27 februari 2019 heeft gemachtigde namens belanghebbende bezwaar gemaakt tegen de af-
gegeven beschikking en de gelijktijdig vastgestelde aanslag OZB.


