
Belastingrecht voor Gemeenten

Raakt u als gemeente verwikkeld in fiscaaljuridische kwesties?  
Bijvoorbeeld civiele verzoeken tot terugbetaling van belasting? Gevolgen  
van een onbevoegd genomen besluit? Problemen met de legesverordening?  
De belastingrechtadvocaten van Pels Rijcken helpen u graag bij uw  
niet-alledaagse fiscale problemen.

De belastingrechtadvocaten van Pels Rijcken zijn gespecialiseerd in het formele 
belastingrecht en gemeentelijke belastingen en heffingen. Met hun ruime 
ervaring kunnen ze u adviseren op specialistische gebieden en veel werk uit 
handen nemen. Uiteraard staan ze gemeenten ook bij in procedures bij de 
rechtbank, het gerechtshof en de Hoge Raad. 

Wilt u meer weten? Neem dan contact met ons op.

Nicoline Bergman
+31 70 5153 414
nicoline.bergman@
pelsrijcken.nl

Ruben Wiegerink
+31 70 5153 972
ruben.wiegerink@
pelsrijcken.nl

1/2



Bezoekadres
New Babylon
Bezuidenhoutseweg 57
2594 AC Den Haag 

Algemeen
Tel (070) 515 30 00 
Fax (070) 515 31 00
www.pelsrijcken.nl

Adviseren

De belastingrechtadvocaten van Pels Rijcken adviseren gemeenten regelmatig 
over het opstellen van verordeningen, kostenonderbouwingen of over complexe 
waarderingskwesties in het kader van de Wet WOZ. Denk aan de waardering van 
verzorgingstehuizen of de invloed van leegstand op de WOZ-waardering van kantoren.

Procedures zijn vaak te voorkomen door proactief te handelen. Voor Pels Rijcken is dit  
een belangrijk uitgangspunt. Door gemeenten al in een vroeg stadium te adviseren  
kan mogelijk een procesgang worden voorkomen. 

Procederen

Hoewel proactief handelen de voorkeur heeft, zijn procedures niet altijd te voorkomen. 
En ook dan kunt u rekenen op de deskundige advocaten van Pels Rijcken. Bijvoorbeeld 
wanneer uw legesverordening ter discussie staat omdat een beroep wordt gedaan op 
de schending van de opbrengstlimiet of wanneer een belanghebbende stelt dat het 
gelijkheidsbeginsel is geschonden. 

Specialist in cassatie

Op het terrein van cassatieprocedures heeft Pels Rijcken een zeer ruime ervaring.  
Zo hebben de specialisten van Pels Rijcken verschillende gemeenten met succes 
bijgestaan in (principiële) procedures bij de Hoge Raad over onder meer de 
precariobelasting geheven ter zake van kabels en leidingen, de hoogte van bouwleges  
en hondenbelasting. 

Geen onverwachte kosten

Loopt u tegen een niet-alledaagse kwestie aan en wilt u graag met een  
deskundige overleggen, bel dan met de advocaten van Pels Rijcken. Zij leveren snel 
enpraktisch advies, voeren procedures, desnoods tot aan de Hoge Raad, of voeren 
schikkingsonderhandelingen. Ook kunnen ze u op de achtergrond bijstand leveren.  
En uiteraard kunt u hen ook bellen als u graag even kort en snel een vraag wilt 
voorleggen.

In nauw overleg met u bepalen de advocaten van Pels Rijcken vooraf de concrete 
behandeling van uw zaak. In de offerte staat een omschrijving van de aanpak en een 
opgave van de kosten. Van meet af aan is het voor u inzichtelijk of de voorgestelde 
werkwijze past bij het belang van uw zaak. Zo komt u nooit voor onaangename 
verrassingen te staan.

Profiel Pels Rijcken

Pels Rijcken behoort tot de top 10 van advocaten- en notarissenkantoren in Nederland. 
Het kantoor is gespecialiseerd in het leveren van hoogwaardig juridisch maatwerk 
voor toonaangevende cliënten zoals de Staat, provincies en gemeenten, maar ook 
toezichthouders en grote (inter)nationale ondernemingen. De landsadvocaat is één  
van de 35 partners. Zie voor meer informatie www.pelsrijcken.nl.
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