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Opvallende aanbeveling Nationale ombudsman 
 
Als de burger bij de lokale overheid ten aanzien van een verzoek om kwijtschelding is 

"uitgeprocedeerd", kan deze burger zich nog wenden tot de Nationale ombudsman. Als deze tot 

de conclusie komt dat de lokale overheid anders had moeten handelen dan zij heeft gedaan, leidt 

dit tot een rapport met een aanbeveling. Deze instantie oordeelt hierbij vanuit de gedachte dat 

niet de regels centraal moeten staan, maar de mensen over wie die regels gaan.  

 

Het is echter niet de bedoeling dat een aanbeveling leidt tot strijd met wettelijke bepalingen. Bij 

de laatste aanbeveling over de kwijtscheldingsproblematiek (rapport 2017/136) lijkt de Nationale 

ombudsman wettelijke voorschriften waar niet van afgeweken mag worden, ondergeschikt te 

maken aan de wens (of het “vereiste”) van maatwerk. 

 

In dit rapport oordeelt de Nationale ombudsman dat het GBLT een in 2016 ingediend verzoek om 

kwijtschelding, had moeten beoordelen naar de financiële situatie van belastingschuldige in de 

jaren waar de belastingaanslagen over gaan (2014 en 2015). Hij komt tot dit oordeel, vanwege 

de stelling dat het GBLT de betreffende belastingaanslagen “te laat” heeft opgelegd. Er is echter 

geen juridische grondslag voor dit oordeel. Immers, voor lokale overheden geldt dat een 

belastingaanslag opgelegd dient te worden binnen een periode tot uiterlijk drie jaar na het 

ontstaan van de materiële belastingschuld. Hoewel het gebruikelijk is dat belastingaanslagen 

worden opgelegd in het jaar waar de aanslag over gaat, is dit geen wettelijk vereiste. 

 

Ondanks een uitgebreide toelichting van het GBLT over de mogelijkheden en onmogelijkheden 

die de wetgever voor deze situatie biedt, gaat de Nationale ombudsman in zijn aanbeveling 

volledig voorbij aan het feit dat het voor het GBLT juridisch gezien simpelweg onmogelijk is om 

aan de wens van de burger tegemoet te komen. Zo wordt het vereiste van maatwerk (juridisch 

geen gecodificeerd algemeen beginsel van behoorlijk bestuur) door de Nationale ombudsman 

geprevaleerd boven het legaliteitsbeginsel en gelijkheidsbeginsel. Met het aanbevelen dat er in 

strijd met de wet gehandeld moet worden,  dwingt de Nationale ombudsman (lokale) overheden 

in een spagaat. 

 

De aanbeveling roept ook de vraag op of de Nationale ombudsman tot eenzelfde aanbeveling 

zou komen als belastingschuldige zelf pas in 2016 een verzoek om kwijtschelding zou hebben 

ingediend, voor belastingaanslagen die wel in 2014 en 2015 zijn opgelegd. Op grond van het 

gelijkheidsbeginsel in combinatie met de bedoeling van de wetgever met de 

kwijtscheldingsregeling, zou het antwoord hierop “ja” moeten zijn. In beide gevallen is er immers 

in 2016 een belastingbedrag te betalen dat betrekking heeft op eerdere jaren. Dit druist dusdanig 

in tegen de bedoeling en werking van de kwijtscheldingsregeling, dat lokale overheden deze 

aanbeveling van de Nationale ombudsman onmogelijk op kunnen volgen. 

 

Een aanbeveling gericht op een oplossing in het invorderingstraject zou de enige (ook juridisch) 

juiste zijn geweest. 

https://www.nationaleombudsman.nl/rapporten/2017136

