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Geacht  College 

 

Inleiding : 

 

a. Op 31 juli 2020 heeft de rechtbank Noord-Holland uitspraak gedaan in een geschil 

tussen de heffingsambtenaar (hierna; ‘de ambtenaar’) van de gemeente Bloemendaal 

(het hoofd van het Belastingsamenwerkingsverband Kennemerland Zuid) en een 

inwoner van Bloemendaal. Ik ga er van uit dat u inmiddels die uitspraak hebt 

ontvangen, gezien de veroordelingen van de gemeente!  

 

b. Het geschil ging over een waardering van een onroerende zaak in de gemeente 

Bloemendaal in de zin van de Wet waardering onroerende zaken. 

 

 

c. Uit de uitspraak blijkt dat de belanghebbende tweede keer naar de rechtbank moest. In 

eerste instantie omdat het bezwaarschrift ten onrechte niet ontvankelijk was verklaard. 

In tweede instantie bleek de WOZ-waarde te hoog te zijn vastgesteld.  

 

d. Verder bleek dat de ambtenaar in strijd heeft gehandeld met artikel 8:42 van de 

Algemene wet bestuursrecht (hij heeft niet alle op de zaak betrekking hebbende 

stukken aan de bestuursrechter gezonden). 

 

 

e. De rechter bepaalde dat de WOZ waarde te hoog was vastgesteld. 

 

f. De WOZ beschikking werd gewijzigd en de aanslag verminderd. 

 

 

g. Verder bepaalde de rechter dat de ambtenaar de dwangsom verbeurde ter zake van het 

niet tijdig beslissen op het bezwaar op € 1.442, te vermeerderen met de wettelijke 
rente vanaf 27 augustus 2019 tot het tijdstip van voldoening; 
 

h. De rechter veroordeelde de ambtenaar tot vergoeding van de immateriële schade van 

eiseres tot een bedrag van € 500, alsmede veroordeelde hij de ambtenaar in de 
proceskosten van eiseres tot een bedrag van € 1.592,16, te vermeerderen met 
wettelijke rente vanaf vier weken na de datum van deze uitspraak tot het tijdstip; 

 

 

i. Droeg te ambtenaar op het betaalde griffierecht van € 47 aan eiseres te vergoeden.  
 



j. Alles bij elkaar bijna € 4.000 aan kostenvergoedingen, te betalen door de gemeente 
Bloemendaal. Hoewel de WOZ-waarde voor veel meer van belang is dat de OZB, ging 

het hier vermoedelijk om een bedrag aan gemeentelijke belasting van ongeveer € 80 

 

 

Eerder heeft de fractie van Liberaal Bloemendaal gevraagd aan de burgemeester hoe hij zijn 

taak opvat zoals omschreven in artikel 170 van de Gemeentewet, te weten  

“De burgemeester ziet toe op: 
(…) 
d. een zorgvuldige behandeling van bezwaarschriften; 

(…) 
De burgemeester verwees op die eerdere vraag naar de mogelijkheden van bezwaar en beroep, 

zonder aan te geven hoe hij deze taak nu invult. 

             

Vragen: 

 

De allereerste vraag nu is, is de burgemeester van mening dat de kwaliteit van de behandeling 

van een bezwaarschrift, zoals die uit de aangehaald uitspraak blijkt, goed is? 

Voorts de vraag of de burgemeester deze uitspraak al kende voordat deze vraag gesteld werd? 

Zo neen, hoe kan het dat hij hiervan niet tijdig op de hoogte is gebracht cf zijn verplichting ex 

art 170 Gem Wet?  Zo ja , wanneer dan?  

 

1. Er van uitgaande dat de burgemeester deze kwaliteit niet goed vind, welke maatregelen 

heeft hij daadwerkelijk al genomen of gaat hij daadwerkelijk nemen opdat dat situaties 

zoals die blijken uit de uitspraak zich niet meer zullen voordoen? 

 

2. Zijn er of worden er maatregelen genomen tegen de ambtenaar (ambtenaren) die 

verantwoordelijk zijn voor de gang van zaken zoals die uit de uitspraak blijken, dat mede 

gelet op de schade die daar dat optreden voor de gemeente (lees haar inwoners) is 

ontstaan?  Zo ja wat zijn die maatregelen dan?  

 

Met vriendelijke groet 

 

Leonard Heukels 

Fractievoorzitter Liberaal Bloemendaal 

 

 
 


