
PB 2016/7 Art. - Matiging van proceskosten in bezwaar; samenhangende 

zaken en bijzondere omstandigheden  
 

 

 

 
Publicatie PB: Tijdschrift voor Praktisch Bestuursrecht 

Jaargang 6 

Publicatiedatum 30-11-2016 

Afleveringnummer 7 

Artikelnummer 99 

Titel 
Art. - Matiging van proceskosten in bezwaar; samenhangende zaken en bijzondere 

omstandigheden 

Auteurs Gerritsen, mr. L.J. 

Samenvatting 

De hoogte van de proceskostenvergoeding in bezwaar dient vastgesteld te worden aan 

de hand van het in het Bpb opgenomen forfaitaire systeem. Juist door dit forfaitaire 

systeem bestaat in de praktijk zelden discussie over de hoogte van de 

proceskostenvergoeding voor kosten van door een derde beroepsmatig verleende 

rechtsbijstand. Toch blijkt uit de jurisprudentie van de afgelopen jaren dat (nog) niet 

alle aspecten rondom de proceskostenvergoeding glashelder zijn. Dat geldt onder meer 

voor de regelingen in het Bpb met betrekking tot samenhangende zaken en bijzondere 

omstandigheden. Deze twee regelingen worden in dit artikel nader beschouwd. 
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De hoogte van de proceskostenvergoeding in bezwaar dient vastgesteld te worden aan de hand van het in 

het Bpb opgenomen forfaitaire systeem. Juist door dit forfaitaire systeem bestaat in de praktijk zelden 
discussie over de hoogte van de proceskostenvergoeding voor kosten van door een derde beroepsmatig 

verleende rechtsbijstand. Toch blijkt uit de jurisprudentie van de afgelopen jaren dat (nog) niet alle 

aspecten rondom de proceskostenvergoeding glashelder zijn. 

1. Inleiding 

Op grond van artikel 7:15 lid 2 Algemene wet bestuursrecht (hierna: ‘de Awb’) komt de indiener van een 

bezwaarschrift in aanmerking voor een tegemoetkoming in de kosten die hij in verband met de 

behandeling van een bezwaarschrift redelijkerwijs heeft moeten maken, voor zover het bestreden besluit 

herroepen wordt wegens aan het bestuursorgaan te wijten onrechtmatigheid. Op grond van artikel 1 

aanhef en sub a Besluit proceskosten bestuursrecht (hierna: ‘het Bpb’) kan een proceskostenvergoeding 

onder andere betrekking hebben op ‘kosten van door een derde beroepsmatig verleende rechtsbijstand’. 

De hoogte van de proceskostenvergoeding voor zover het deze kosten betreft, dient vastgesteld te worden 

aan de hand van de Bijlage bij het Bpb (zie artikel 2 lid 1 en onder a Bpb). Kort gezegd komt de regeling 

erop neer dat aan bepaalde proceshandelingen, bijvoorbeeld het indienen van een bezwaarschrift of het 

bijwonen van een hoorzitting, punten worden toegekend (zie artikel A5 van de Bijlage bij het Bpb). Deze 

punten moeten vervolgens vermenigvuldigd worden met de waarde per punt (thans € 496, zie artikel B 
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van de Bijlage bij het Bpb) en met de toepasselijke wegingsfactor (standaard is wegingsfactor 1, zie 

artikel C van de Bijlage bij het Bpb). Juist door dit forfaitaire systeem, bestaat in de praktijk zelden 

discussie over de hoogte van de proceskostenvergoeding voor kosten van door een derde beroepsmatig 

verleende rechtsbijstand. Toch blijkt uit de jurisprudentie van de afgelopen jaren dat (nog) niet alle 

aspecten rondom de proceskostenvergoeding glashelder zijn. Dat geldt onder meer voor de regeling in 

het Bpb met betrekking samenhangende zaken en bijzondere omstandigheden. Deze twee regelingen zal 

ik in dit artikel nader beschouwen.  

2. Samenhangende zaken 

Artikel 3 lid 1 Bpb bepaalt dat bij het vaststellen van de hoogte van de vergoeding van de kosten van 

door een derde beroepsmatig verleende rechtsbijstand, ‘samenhangende zaken’ als één zaak worden 

beschouwd. In het tweede lid van dit artikel wordt vervolgens omschreven wanneer sprake is van 

‘samenhangende zaken’: 

“Samenhangende zaken zijn: door een of meer belanghebbenden gemaakte bezwaren of ingestelde 
beroepen, die door het bestuursorgaan of de bestuursrechter gelijktijdig of nagenoeg gelijktijdig zijn 

behandeld, waarin rechtsbijstand als bedoeld in artikel 1, onder a, is verleend door dezelfde persoon dan 
wel door een of meer personen die deel uitmaken van hetzelfde samenwerkingsverband en van wie de 

werkzaamheden in elk van de zaken nagenoeg identiek konden zijn.” 

De huidige tekst van dit artikel is bij besluit van 27 oktober 2014 gewijzigd en met ingang van 1 januari 

2015 in werking getreden.
1
 In de Nota van Toelichting bij de aanpassing van het Bpb is aangegeven dat 

is beoogd het begrip ‘samenhangende zaken’ te verruimen zodat wordt voorkomen dat een 

rechtsbijstandverlener een onredelijk hoge vergoeding ontvangt voor zijn werkzaamheden.  

Uit artikel 3 lid 2 Bpb volgen derhalve drie voorwaarden: 

 de bezwaren dienen gelijktijdig of nagenoeg gelijktijdig te zijn behandeld door het 
bestuursorgaan;  

 de rechtsbijstand dient te zijn verleend door dezelfde persoon, dan wel door andere personen die 

deel uitmaken van hetzelfde samenwerkingsverband;  

 de werkzaamheden konden nagenoeg identiek zijn.  

De (eerste) voorwaarde van (nagenoeg) gelijktijdige behandeling ziet op (nagenoeg) gelijktijdige 

behandeling tijdens een hoorzitting.
2
 Of de bezwaren (nagenoeg) gelijktijdig zijn ingediend, is sinds de 

reeds aangehaalde wijziging van artikel 3 lid 2 Bpb niet meer relevant. Door niet langer aan te sluiten bij 

de indiening, maar bij de behandeling van de bezwaren (tijdens een hoorzitting), is het bestuursorgaan 

niet meer afhankelijk van de rechtsbijstandverlener, maar heeft het zelf in de hand of aan dit criterium 

wordt voldaan. 

Niet vereist is dat de rechtsbijstand wordt verleend door dezelfde rechtsbijstandsverlener. Aan de tweede 

voorwaarde is ook voldaan als rechtsbijstand verleend wordt door kantoorgenoten. 

Over de laatste voorwaarde bestaat de meeste discussie. Het gaat bij deze voorwaarde om de vraag of de 

rechtsbijstandverlener kon volstaan met nagenoeg identieke werkzaamheden. Ik stel voorop dat uit het 

arrest van de Hoge Raad van 18 maart 2016 blijkt dat bij de beantwoording van deze vraag niet 

geabstraheerd kan worden van de feitelijke werkzaamheden die de rechtsbijstandsverlener heeft verricht.
3
 

Of de rechtsbijstandsverlener kon volstaan met nagenoeg identieke werkzaamheden, zal van geval tot 

geval moeten worden beoordeeld.  

In voornoemd arrest van de Hoge Raad was de vraag aan de orde of de bezwaren tegen 15 WOZ-

beschikkingen als samenhangende zaken konden worden aangemerkt. De Hoge Raad volgt het Hof in 

zijn overweging dat dit niet het geval was, vanwege de verschillen tussen de betreffende woningen. De 



enkele omstandigheid dat de argumentatie in alle zaken was gebaseerd op een waardebepaling volgens de 

vergelijkingsmethode deed hieraan niet af.  

Een voorbeeld van een uitspraak waarin wél werd geoordeeld dat sprake was van samenhangende zaken 

betreft de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: ‘de Afdeling’) 

van 25 november 2015.
4
 In deze zaak oordeelde de Afdeling dat gedeputeerde staten zeven afzonderlijke 

bezwaarschriften tegen besluiten waaraan verschillende feiten ten grondslag lagen, als samenhangend 

konden aanmerken. De Afdeling overweegt daartoe dat in de zeven zaken het onderwerp en het 

toetsingskader in zodanige mate overeenkomen dat het redelijk is ervan uit te gaan dat, in vergelijking 

met de behandeling van één zaak, de behandeling van meer dan één zaak voor de rechtshulpverlener geen 

reële extra inspanning hoefde te vergen. Daarbij heeft de Afdeling betrokken dat de bezwaarschriften 

vrijwel gelijkluidend zijn.  

Zoals ik hiervoor opmerkte, worden samenhangende zaken voor de bepaling van de 

proceskostenvergoeding voor kosten van door een derde beroepsmatig verleende bijstand, als één zaak 

beschouwd. Wel geldt op grond van artikel C2 van de Bijlage bij het Bpb dat bij vier of meer 

samenhangende zaken, de factor 1.5 dient te worden toegepast.  

3. Bijzondere omstandigheden 

Artikel 2 lid 3 Bpb bepaalt dat in bijzondere omstandigheden van het eerste lid van dat artikel, waarin 

geregeld is hoe de proceskostenvergoeding moet worden bepaald, kan worden afgeweken. Het betreft een 

‘hardheidsclausule’.  

Uit de Nota van Toelichting volgt dat de uitzondering wegens bijzondere omstandigheden in het Bpb is 

opgenomen omdat in uitzonderlijke gevallen strikte toepassing van de forfaitaire regeling onrechtvaardig 

kan uitpakken.
5
 Daarom kan in gevallen waarin sprake is van bijzondere omstandigheden de volgens het 

Bpb berekende vergoeding worden verlaagd of verhoogd, aldus deze toelichting. Voorts wordt benadrukt 

dat er werkelijk sprake moet zijn van een uitzondering. In lijn met deze toelichting heeft de Hoge Raad 

geoordeeld dat voor de toepassing van artikel 2 lid 3 Bpb terughoudendheid is geboden.
6
 

Voor een afwijking van de forfaitaire regeling is aanleiding als het voor elke individuele zaak vasthouden 

aan die regeling leidt tot een vergoeding die de in redelijkheid gemaakte kosten ver overtreft.
7
 Daarbij 

dient in aanmerking te worden genomen de omstandigheid dat de vergoedingen op grond van het Bpb het 

karakter hebben van een tegemoetkoming in de werkelijke kosten.
8
 

Uit de jurisprudentie volgt dat een beroep op bijzondere omstandigheden vrijwel nooit wordt 

gehonoreerd.
9
 Ter illustratie wijs ik op de uitspraak van de Rechtbank Gelderland van 22 oktober 2015.

10
 

In deze zaak lag de vraag voor of de heffingsambtenaar redelijkerwijs toepassing had kunnen geven aan 

artikel 2 lid 3 Bpb voor het bepalen van de proceskostenvergoeding ten behoeve van het bijwonen van 

een hoorzitting in het kader van bezwaren tegen WOZ-beschikkingen. Tijdens die hoorzitting waren in 

een tijdsbestek van 35 minuten 36 objecten besproken. Desondanks kwam de rechtbank tot de conclusie 

dat geen sprake was bijzondere omstandigheden. De rechtbank oordeelde daartoe onder andere dat de 

wetgever bewust een forfaitaire regeling heeft getroffen waarin ten aanzien van de hoorzitting geen 

differentiatie naar de daarmee gemoeide tijd is opgenomen.  

4. Conclusie  

In dit artikel heb ik een tweetal aspecten van het forfaitaire stelsel zoals geregeld in het Bpb, te weten de 

regeling met betrekking tot samenhangende zaken en de in het Bpb opgenomen hardheidsclausule, 

besproken. De voor de toepasselijkheid van de regeling met betrekking tot samenhangende zaken 

gestelde voorwaarden zijn toegelicht. Ik kom tot de conclusie dat niet snel wordt aangenomen dat de 

werkzaamheden van de rechtsbijstandverlener nagenoeg identiek konden zijn. Met betrekking tot de 

hardheidsclausule, op grond waarvan in bijzondere omstandigheden van artikel 2 lid 1 Bpb kan worden 



afgeweken, kom ik aan de hand van de besproken jurisprudentie tot de conclusie dat vrijwel nooit wordt 

aangenomen dat hiervan sprake is. 

Mr. L.J. Gerritsen 
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