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Samenvatting

Tweede cassatieronde na HR 12 juli 2019 (NTFR 2019/1899).

Na verwijzing heeft Hof Amsterdam geoordeeld dat belanghebbende recht heeft op een dwangsom
van € 1.260. Daarbij heeft het hof de heffingsambtenaar voorts veroordeeld tot vergoeding van de
wettelijke rente over de dwangsom vanaf vier weken na de verzending van de hofuitspraak tot de
dag van de algehele voldoening. In cassatie klaagt belanghebbende met succes over de
rentevergoeding. Aan de hand van de bepalingen van de Awb (art. 4:17, 4:18 en 4.87) zet de Hoge
Raad uiteen dat 24 april 2017 de laatste dag van de betalingstermijn van de dwangsom zou zijn en
dat de wettelijke rente daarom is verschuldigd vanaf 24 april 2017.

(Cassatieberoep gegrond.)

Feiten

3.1. Na verwijzing was in geschil of belanghebbende recht heeft op een dwangsom. Het Hof heeft
het beroep gegrond verklaard. Aangezien op 28 september 2017 uitspraak op bezwaar is gedaan,
is een dwangsom verbeurd over het ten hoogste in aanmerking te nemen aantal dagen (42). Die
dwangsom bedraagt, omdat de ingebrekestelling voor 1 januari 2019 is ontvangen, € 1.260. Het
Hof heeft de heffingsambtenaar van de gemeente Den Haag (hierna: de heffingsambtenaar) voorts
veroordeeld tot vergoeding van de wettelijke rente over de dwangsom vanaf vier weken na de
verzending van de uitspraak van het Hof tot de dag van de algehele voldoening.

Geschil

3.2. Het eerste middel is gericht tegen het in 3.1, laatste zin, vermelde oordeel van het Hof en
betoogt dat de heffingsambtenaar wettelijke rente dient te vergoeden vanaf 27 april 2017 tot de
dag van betaling van de dwangsom.

Rechtsoverwegingen

3.3. Artikel 4:18 Awb bepaalt dat het bestuursorgaan de verschuldigdheid en de hoogte van een
ingevolge artikel 4:17 Awb verschuldigde dwangsom vaststelt bij beschikking binnen twee weken na
de laatste dag waarover die dwangsom verschuldigd was. Ervan uitgaande dat de
heffingsambtenaar op 2 januari 2017 in gebreke is gesteld, is 27 februari 2017 de laatste dag
waarover de dwangsom verschuldigd was ingevolge artikel 4:17, lid 1 en 3, Awb. De
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waarover de dwangsom verschuldigd was ingevolge artikel 4:17, lid 1 en 3, Awb. De
heffingsambtenaar had ingevolge artikel 4:18 Awb, uiterlijk op 13 maart 2017, de verschuldigdheid
en de hoogte van de dwangsom bij beschikking moeten vaststellen.

3.4. Met inachtneming van de in artikel 4:87, lid 1, Awb bepaalde betalingstermijn van zes weken,
zou 24 april 2017 de laatste dag van de betalingstermijn zijn. De wettelijke rente is verschuldigd
vanaf 24 april 2017.

3.5. Voor het overige kunnen de middelen niet tot cassatie leiden. De Hoge Raad hoeft niet te
motiveren waarom hij tot dit oordeel is gekomen. Bij de beoordeling van dit middel is het namelijk
niet nodig om antwoord te geven op vragen die van belang zijn voor de eenheid of de ontwikkeling
van het recht (zie artikel 81, lid 1, van de Wet op de rechterlijke organisatie).

3.6. Uit hetgeen in 3.3 en 3.4 is overwogen volgt dat het eerste middel slaagt en dat de uitspraak
van het Hof moet worden vernietigd voor zover deze de wettelijke rente over de dwangsom betreft.
De Hoge Raad kan de zaak afdoen en zal bepalen dat de heffingsambtenaar wettelijke rente moet
betalen over een bedrag van € 1.260 vanaf 24 april 2017 tot de dag van de algehele voldoening
daarvan.

Commentaar

Vanaf welke datum is er wettelijke rente verschuldigd over een dwangsom? Een vraag die op het
eerste gezicht eenvoudig te beantwoorden lijkt, maar toch tot verschillende antwoorden kan leiden
en vaker tot cassatie leidt. Zie bijvoorbeeld HR 13 november 2020, nr. 20/00792, NTFR
2020/3600, waarin de Hoge Raad eenzelfde redenering als in dit geval, maar dan van Hof Den
Bosch corrigeert.

In het onderhavige geval had Hof Amsterdam – na verwijzing – op 28 april 2020 de
heffingsambtenaar van de gemeente Den Haag veroordeeld tot vergoeding van de wettelijke rente
over de (maximale) dwangsom van € 1.260 en ging daarbij uit van verschuldigdheid vanaf vier
weken na verzending van de uitspraak van het hof. De datum van vier weken na verzending van de
uitspraak is bijvoorbeeld leidend voor de wettelijke rente over een door de rechter uitgesproken
vergoeding van het griffierecht of proceskosten, maar dit is niet het geval bij een toegekende
dwangsom. In cassatie voerde belanghebbende dan ook aan dat sprake zou zijn van een
vergoeding van de wettelijke rente vanaf 27 april 2017. Het standpunt van het college van B en W
van de gemeente Den Haag werd door de Hoge Raad buiten beschouwing gelaten. Het college had
namelijk het verweerschrift niet via het webportaal van de Hoge Raad ingediend, zoals per 15 april
2020 verplicht is volgens de regels ten aanzien van digitaal procederen (Stb. 2020, 99). De Hoge
Raad achtte de wettelijke rente verschuldigd vanaf 24 april 2017 tot de dag van de algehele
voldoening. Uit de door de Hoge Raad toegepaste wettelijke bepalingen volgt dat niet zozeer de
rechterlijke vaststelling van de dwangsom leidend is, maar dat de wettelijke rente gaat lopen na het
verstrijken van de betalingstermijn als de dwangsom door de heffingsambtenaar is vastgesteld.

Over een bedrag van € 1.260 bedraagt de wettelijke rente van 2% afgerond € 25 per jaar.
Belanghebbende in kwestie wordt er ten opzichte van de uitspraak van het hof dus € 75 beter van,
en dan is de wet wel correct toegepast. Daar moet dan (helaas) wel de Hoge Raad aan te pas
komen. Alle kleine beetjes helpen?

[1] Mr. S.A. Eckhardt is werkzaam als advocaat bij De Bont Advocaten.
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