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Samenvatting 
 
De VNG heeft besloten geen beroep in cassatie in te stellen in de procedure tegen de Staat over 
de wetgeving betreffende de onroerende-zaakbelastingen (OZB) per 1 januari 2006.  
 
Zoals bekend, vinden wij dat de afschaffing van het OZB-gebruikersdeel voor woningen en de 
limitering van de overige OZB-tarieven per 1 januari 2006 in strijd is met artikel 9, derde lid, van 
het Europees handvest voor de lokale autonomie. Daarin staat dat ‘ten minste een deel’ van de 
financiële middelen van de lokale overheid uit lokale belastingen en heffingen moet komen. Zowel 
de rechtbank als het gerechtshof te ’s-Gravenhage heeft beslist dat dit artikellid geen een ieder 
verbindende verdragsbepaling is. Daardoor zijn zij niet toegekomen aan een inhoudelijke toetsing. 
De uitspraak van het gerechtshof biedt volgens onze advocaat onvoldoende aanknopingspunten 
voor een (succesvolle) cassatieprocedure. Ook speelt mee dat inmiddels de OZB-limitering is 
afgeschaft. Voortzetting van de procedure zou bovendien nog jaren duren. Bestuurlijk blijven wij 
pleiten voor een uitbreiding van het gemeentelijk belastinggebied. 
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Geacht college en gemeenteraad, 
 
Zoals bekend, voeren wij een gerechtelijke procedure tegen de Staat over de afschaffing van het 
gebruikersdeel van de onroerende-zaakbelastingen (OZB) op woningen en de limitering van de 
overige OZB-tarieven per 1 januari 2006. Wij hebben besloten geen beroep in cassatie in te 
stellen tegen de uitspraak van het Gerechtshof te ’s-Gravenhage van 10 juli 2008, nr. 
105.006.799/01 (civiele kamer) over de onroerende-zaakbelastingen (OZB) voor 2006. Wij lichten 
dit besluit graag toe. 
 
Aanleiding voor de gerechtelijke procedure 
Wij vinden de OZB-wetgeving zoals die in 2006 heeft vorm gekregen ten aanzien van de 
gemeenten onrechtmatig, omdat zij in strijd komt met artikel 9, eerste en derde lid, van het 
Europees handvest voor de lokale autonomie. Deze leden luiden als volgt: 
 

‘1. De lokale autoriteiten hebben binnen het kader van het nationale economische beleid, recht 
op voldoende eigen financiële middelen, waarover zij vrijelijk kunnen beschikken bij de 
uitoefening van hun bevoegdheden.’ 
 
‘3. Tenminste een deel van de financiële middelen van de lokale autoriteiten dient te worden 
verkregen door lokale belastingen en heffingen waarover zij, binnen de grenzen bij de wet 
gesteld, de bevoegdheid hebben de hoogte vast te stellen.’ 

 
Wij zijn van mening dat het vervangen van de inkomsten van gemeenten uit de OZB voor 
gebruikers door een uitkering uit het gemeentefonds strijdig is met artikel 9, derde lid, van het 
Handvest, mede gelet op het relatief lage eigen belastinggebied van de Nederlandse gemeenten.  
Ook het Congress of Local and Regional Authorities van de Raad van Europa is die mening 
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toegedaan.1   
De Raad voor de financiële verhoudingen en de Raad voor het openbaar bestuur vinden dat met 
de substantiële verkleining van het eigen belastinggebied en inperking van de tariefvrijheid bij de 
OZB een kritische ondergrens wordt overschreden waardoor de positie van de gemeenten als 
volwaardige bestuurslaag in het gedrang komt.2  
 
Deze steun was voor ons reden om de zaak voor de (civiele) rechter te brengen, samen met de 
gemeenten Bunnik, Doetinchem, Enschede en Sneek. Nadat de Rechtbank te ’s-Gravenhage het 
beroep had verworpen, hebben wij en de gemeenten Bunnik en Doetinchem hoger beroep 
ingesteld. Het Gerechtshof te ’s-Gravenhage (civiele kamer) heeft ook dit hoger beroep 
verworpen. 
 
Oordeel rechters 
Kort gezegd komt de beslissing van de rechtbank en het gerechtshof erop neer dat artikel 9, derde 
lid, van het Europees handvest voor de lokale autonomie geen eenieder verbindende 
verdragsbepaling is. De norm dat ‘ten minste een deel’ van de financiële middelen dient te worden 
verkregen uit lokale belastingen en heffingen is te vaag en onvoldoende gepreciseerd om als 
objectief recht te kunnen fungeren. Het hof oordeelt dat de rechter niet bevoegd of in staat is om 
aan deze vage norm invulling te geven door deze op bijvoorbeeld 15, 25 of 50% vast te stellen. 
Wij kunnen er dus geen rechtstreeks beroep op doen. En de rechter kan daarom de OZB-
wetgeving (wetgeving in formele zin) niet aan het Handvest toetsen. Alleen de wetgever is tot die 
toetsing bevoegd. 
 
Niet in cassatie 
Wij hebben onze advocaat gevraagd ons te adviseren over de mogelijkheden voor cassatie. Hij 
ziet onvoldoende aanknopingspunten voor een (succesvol) cassatieberoep. Daaraan liggen de 
volgende overwegingen ten grondslag. 
 
In cassatie gaat de Hoge Raad uit van door het gerechtshof vastgestelde feiten. De Hoge Raad 
beperkt zich dus tot de vraag of het gerechtshof het recht heeft geschonden of een vormverzuim 
heeft begaan (bijvoorbeeld: motiveringsgebrek). Dat beperkt de mogelijkheden voor cassatie sterk.  
 
Uit jurisprudentie blijkt dat ook volgens de Hoge Raad de toe te passen norm een bepaalde mate 
van concreetheid moet bevatten. Hoewel vage normen ook interpretatie behoeven, schat onze 
advocaat in dat de Hoge Raad geen afstand neemt van eerdere, ook recent gewezen, 
jurisprudentie waarin hij van een bepaalde mate van concreetheid uitgaat. De verwachting is dat 
de Hoge Raad zal oordelen dat het gerechtshof is uitgegaan van een juiste rechtsopvatting en dat 

                                                      
1 Recommendation 180 (205) d.d. 9 november 2005 en State of local finances in the Netherlands, 
CPL (12) 11 Part II, Explanatory Memorandum. 
2 ‘Autonoom of automaat. Advies over gemeentelijke autonomie’, Raad voor de financiële 
verhoudingen en Raad voor het openbaar bestuur, augustus 2005. 
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de toepassing van die opvatting op het concrete geval niet als onbegrijpelijk kan worden 
beschouwd. De beoordeling van de ‘concreetheid’ van een bepaling is in belangrijke mate feitelijk 
van aard. Het gerechtshof heeft daarbij een betrekkelijk grote mate van vrijheid. 
 
De conclusie is dat er onvoldoende aanknopingspunten zijn voor cassatie. 
 
In de besluitvorming heeft ook meegespeeld dat als er wel gronden voor cassatie zouden zijn, de 
Hoge Raad zich alleen zou uitlaten over de rechtstreekse werking van het Handvest. Als de Hoge 
Raad zou beslissen dat artikel 9, derde lid, van het Handvest een eenieder verbindende 
verdragsbepaling is, zou het vervolgens aan het verwijzingshof zijn om te beoordelen of de 
wetgeving daarmee in strijd komt, met daaropvolgend weer de mogelijkheid van cassatie.  
Een eventuele verdere procedure zou dus nog jaren in beslag nemen. Dat maakt een positieve 
uitkomst van de procedure steeds onrealistischer.  
 
Overigens hebben ook de gemeenten Bunnik en Doetinchem besloten zich neer te leggen bij de 
hofuitspraak.  
 
Deel eis inmiddels gerealiseerd 
Een van onze eisen in (hoger) beroep had betrekking op de afschaffing van de (verdergaande) 
limitering van de OZB-tarieven. Bestuurlijk hebben wij die eis in 2006 ook tot onderwerp van 
gesprek gemaakt. Dat heeft ertoe geleid dat de OZB-limitering, mede dankzij de veranderde 
landelijke politieke verhoudingen, al met ingang van 29 december 2007 in het geheel is 
afgeschaft. Daarmee is aan een deel van onze wensen tegemoet gekomen.  
 
Gemeenteljk belastinggebied 
Onderdeel van het huidige kabinetsbeleid is dat gemeenten meer eigen ruimte en vrijheid in beleid 
wordt geboden. Beleidsvrijheid, vertrouwen en samenwerking zijn onlosmakelijk verbonden met 
voldoende financiële armslag voor gemeenten. Een substantieel eigen belastinggebied is daarvan 
een belangrijk onderdeel. In het Bestuursakkoord 2007 is expliciet opgenomen dat het Rijk en de 
VNG nader zullen overleggen over de samenstelling van het eigen belastinggebied van 
gemeenten. Met de afschaffing van de limitering van de OZB-tarieven is wat ons betreft een eerste 
stap gezet. Volgende stappen dienen op korte termijn te volgen. Helaas is op dit moment van 
verdere voortgang op dit terrein geen sprake. Over het theoretische fundament voor uitbreiding 
van het belastinggebied is inmiddels veel geschreven. Wij staan nu een praktische aanpak voor. 
Daarvoor is in de eerste plaats een heldere uitspraak van het Rijk nodig. In dit verband wachten 
wij ook met spanning op het kabinetsstandpunt bij het rapport ‘Vertrouwen en verantwoorden‘ van 
de Taakgroep Gemeenten (Commissie d’Hondt), waarin gesteld wordt dat gemeenten meer 
beleidsruimte moeten krijgen en waarin aangedrongen wordt op verdergaande decentralisatie op 
maatschappelijk urgente thema’s. Wij blijven in ieder geval pleiten voor het herstel van het eigen 
belastinggebied van gemeenten. 
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Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
Hoogachtend, 
Vereniging van Nederlandse Gemeenten 
 
 

 
 
 
mr. R.J.J.M. Pans, 
voorzitter directieraad 
 
 
 
Deze ledenbrief staat ook op www.vng.nl onder brieven. 
 
 




