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1. Inleiding

1.1. Het motief voor dit onderzoek

Naarmate een staat zich meer bemoeit met een samenleving, zelf bewust ordenend en ver-
zorgend optreedt, zal deze meer behoefte aan financiele middelen hebben. Dit verschijn-
sel, dat zich in de meeste westerse landen heeft geopenbaard, heeft in Nederland vaste
voet aan de grond gekregen. De staat moet om alle functies adequaat te vervullen daarbij
met name een beroep doen op de overheveling van gelden van de particuliere sector naar
de publieke sector in de vorm van belastingheffing.

Het is begrijpelijk dat waar de overheid ingrijpt in de vrijheid van de burger het verlan-
gen naar bescherming tegen die overheid ontstaat. Men kan dit duidelijk waarnemen bij
de ontwikkeling van de positie van de burger in het strafrecht. De rechtsbescherming in
het administratief recht, dat van veel recentere datum is dan het strafrecht, is eerst goed
tot ontwikkeling gekomen bij de opkomst van de overheidsbemoeienis.

De negentiende-eeuwse rechtsstaat heeft de grondwettelijke, liberale grondrechten
doen ontstaan. Vervolgens deden in de sociale rechtsstaat, met zijn uitgebreide over-
heidsactiviteit, naast de liberale grondrechten de zogenaamde sociale grondrechten hun
intrede. Vestigden de liberale grondrechten een aanspraak op overheidsonthouding, de
sociale grondrechten hebben een aanspraak op overheidsbemoeienis, op actieve zorg
voor uiteenlopende maatschappelijke belangen, geschapen. De burger heeft laatstge-
noemde aanspraak op overheidsverzorging evenwel duur moeten betalen. Het aandeel
van de staat in het nationale inkomen door de he ffing van belastingen en sociale verzeke-

ringspremies ter financiering van deze verzorgende taak is in de twintigste eeuw explosief
gestegen.

Kon de 'nachtwachter- of kleppermanstaat' nog met een beperkt budget volstaan, de
'verzorgings- ofsociale rechtsstaat' moet zich vanwege de noodzaak tot het zoveel moge-
lijk handhaven van de gecreeerde verzorgingsstructuur minder terughoudend opstel-
len.' De gevolgen hiervan hebben zich de laatste decennia duidelijk afgetekend in een
sterkere toename van het aantal belastingplichtigen dan van het aantal inwoners in Ne-
derland en een stijging van de belastingdruk per burger. Zo is bijvoorbeeld de inkomsten-
belasting geevolueerd van een 'rich men's tax' naar een _'people's tax'2, die met invoe-
ring van de Tweeverdienersregeling thans vrijwel geen enkele volwassene onberoerd laat.

Alhoewel er reeds lang stemmen opgaan om het overheidsbeslag op het nationaal inko-

1. Zie de scherpe kritiek op een ongebreidelde groei van de verzorgingsstaat C.A.J.M . Kortmann in zijn inaugurele
rede Elefantiasis, Nijmegen 1981.
2. A. Kasdorp, WFR 1965/4747.
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men terug te dringen, lijkt het er voorlopig op dat de hiervoor genoemde verschijnselen
niet snel tot het verleden zullen behoren. Naast het beslag dat de centrale overheid legt
op de private inkomenssfeer, lijkt ook de lagere overheid geleidelijk de smaak van be-
lastingheffing te pakken te hebben gekregen. Met name de gemeentelijke onroerend-
goedbelastingen worden een steeds grotere kurk waarop de lokale uitgaven moeten drij-
ven. Zo lijkt het erop dat deze heffingen qua hoogte hun grenzen nog niet bereikt hebben
en een aanzienlijke groei van de druk van de gemeentelijke belastingen nog in het ver-
schiet ligt. Naast de centrale en gemeentelijke overheid zullen ook andere publiekrechte-
lijke lichamen, zoals provincies, waterschappen  enz.,  de weg  naar de belastingheffing
steeds beter weten te vinden.

Behalve een grote financieringsbehoefte van de overheden hebben de laatste decennia
nevendoelen mede geleid tot de introductie van nieuwe heffingen en tot verzwaring van
bestaande. De aanvaarding van deze nevendoelen heeft het belastingrecht verrijkt met
nieuwe heffingen of aanvullingen op bestaande. Men kan bijvoorbeeld denken aan de
in aantal sterk gestegen heffingen die de vervuiling van ons milieu trachten tegen te gaan,
of maatregelen te financieren om deze vervuiling te bestrijden.

De individuele belastingplichtige zal zich, naar de ervaring leert, in de regel niet verzet-
ten tegen de hem opgelegde belastingdruk.1 Kan hij zich evenwel, om welke reden dan
ook, niet met deze last verenigen dan zal hij trachten hieraan te ontkomen, door deze
onder meer af te wentelen op anderen. Hofstra beschrijft in zijn 'Inleiding tot het Neder-
lands belastingrecht' enkele mogelijke reacties van degene die de belasting te dragen
krijgt, waarbij hij onder meer naast belastingvlucht en -fraude, juridische belastingver-
mijding of belastingbesparing noemt.4 Tot de reactiemogelijkheden van de belasting-
plichtige zullen evenzeer kunnen worden gerekend het verzet tegen bepaalde overheids-
uitgaven en - vooral - het verzet in rechte tegen de (hoogte van de) aanslag of de invorde-
ring van het verschuldigde bedrag. Op zich is deze wijze van verzet niet zo verwonderlijk,
indien men voor ogen houdt dat andere vormen van overheidsingrijpen dan belastinghef-
fing veelal gepaard gaan met inspraak en/of zeggenschap - bijvoorbeeld op het terrein
van de ruimtelijke ordening -, welke participatievormen zich in het huidige belasting-
recht  niet goed laten denken.

Onderwerp van deze studie is de fiscale rechtsbescherming van de burger in de heden-
daagse rechtsstaat. Onder het woord rechtsbescherming kunnen vele elementen worden
begrepen. Met name in de Duitse literatuur op belastinggebied worden hieronder mede
verstaan het legaliteitsbeginsel en het rechtszekerheidsbeginsel.5 Deze elementen vor-
men de rechtsbescherming die primair van de zijde van de wetgever moet komen. Deze
zijde heeft zich de laatste jaren mogen verheugen in een aanzienlijke wetenschappelijke
belangstelling. Gewezen kan worden op de dissertatie van Schlette6 en de beschouwin-

3. Het aantal gewetens- en gemoedsbezwaarden stijgt de laatste jaren evenwel niet onaanzienlijk. Zie Hof 's-
Gravenhage 5 november 1979, BNB 1981/76, HR 25 januari 1984, BNB 1984/114 met noot van H.J. Hofstra,
FED Algemeen: 242 met noot van L.G.M. Stevens.
4. H.J. Hofstra, Inleiding tot het Nederlands Belastingrecht, blz. 46-47.
5.  Vgl. de verschillende opstellen in de bundel 'Vom Rechtsschutz im Steuerrecht'.
6. J.A. Schlette, Delegatie in het Nederiandse Belastingrecht, diss., Amsterdam, 1968.
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gen van Grapperhaus'' Prasts, Christiaanse en Netzeg. Daarnaast zijn naar aanleiding
van de geruchtmakende arresten HR 12 april 1978, BNB 1978/135, 136 en 137 betreffen-
de de werkingssfeer van het buitenwettelijke recht belangwekkende beschouwingen ver-
schenen van de hand van Scheltens'o en Geppaart". De andere zijde van de rechtsbe-
scherming, de bescherming van de burger door de fiscale rechter, heeft in het bijzonder
aandacht gekregen in de dissertaties van Drielsmatz en Geppaartil. In deze dissertaties
is de nadruk gelegd op de rechtsbescherming die de rechter verleent door zijn wijze van
interpreteren van belastingwetten.

In deze studie wordt onderzocht welke bescherming de belastingrechter biedt tegen

handelingen van de belastingadministratie doordat hij de bevoegdheid heeft deze hande-
lingen te beoordelen en zo nodig te vernietigen. Het zwaartepunt van dit onderzoek zal
liggen bij het beroep tegen rechtshandelingen, waaronder hier wordt verstaan handelin-
gen die naar hun aard gericht zijn op een bepaald rechtsgevolg en daarvan in het bijzon-
der op handelingen, die in het administratieve recht worden aangeduid met de term 'be-
schikking'. Met andere woorden de meeste aandacht gaat uit naar de mogelijkheden voor
de burger om bij de belastingrechter op te komen tegen een hem onwelgevallige aanslag,
naheffingsaanslag, beschikking enz. Deze rechtshandelingen duid ik in deze studie aan
met de term belastingbeschikkingen. Deze studie richt zich op dat deel van de rechtsbe-
scherming dat een stadium v66r de rechterlijke interpretatie ligt: de ontvankelijkheid en
omvang van het beroep in belastingzaken. In enkele boeken is aandacht besteed  aan  de

procesgang in belastingzaken in het algemeen, waarbij vanzelfsprekend ook de ontvan-
kelijkheid en omvang van het beroep aan de orde komen. Te wijzen valt op het handboek
van Meyjes14, thans bewerkt door J. van Soest en J.W. van den Berge, Scheltens' los-
bladig handboek Algemene wet inzake rijksbelastingents en de losbladige Fiscale Ency-

clopedie de Vakstudie, Algemeen Deel.
De ontvankelijkheid van beschikkingen betreffende het administratief recht in het al-

gemeen is regelmatig onderzocht, soms in samenhang met het beroep op de burgerlijke
rechter. Van deze studies mogen zeker worden vermeld die van Van Angeren,6, Punt'7,

7. F.H.M. Grapperhaus, Belastingconsulentendag 1978.
8.  H. Prast, Terugwerkende kracht op het gebied van de belastingwetgeving, Geschriften van de Vereniging voor
Belastingwetenschap, nr. 150, 1978.
9.  J.H. Christiaanse en 0. Netze, Reparatiewetgeving of richtige heffing, Geschriften van de Vereniging voor Be-
lastingwetenschap, nr. 152,1980.
10. J.P. Schettens, Wet en Rechtsbeginselen, NJB 1978, blz. 717 en verder.
11. Ch.P.A. Geppaart, De doorbraak van het buitenwettelijk recht, WFR 1979/5397; idem, Over het vertrou-

wensbeginsel in het belastingrecht, RM Themis, 1984/56.

12. H. A.  Drielsma,  Dewetsinterpretatie in het fiscale rechtende rechtsbescherming van de Nederlandse staatsbur-

ger, diss., Utrecht, 1958.
13.Ch.P.A. Geppaart, Fiscale rechtsvin(ling, een onderzoek naar de rechtsvinding door de rechter in belastingza-
ken in het bijzonder aan de hand van de rechtspraak in de periode 1 maart 1957 - 1 maart 1965, diss., Leiden,  1965.
14. Fiscaal procesrecht,  door P. Meyjes bewerkt door J. van Soest en  J.W. van den Berge,  1984.

15. J.P. Schettens, Algemene wet inzake rijksbelastingen, in het bijzonder biz. 576-599.

16.  J.A.M. van Angeren, De gewone rechter en de administratieve rechtsgangen, diss., Leiden,  1968.
17. B.C. Punt, Ontvankelijkheid en omvang van het beroep tegen administratieve beschikkingen, diss., Leiden,
1974.
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Takis, Van Buuren'9, De Groot-Sjenitzerw; Van der Burg en Cartigny2; Tak en Ten
Berge 2 en het rapport 'Algemene bepalingen van administratief recht'23. In die be-
schouwingen wordt meestal ook enige aandacht besteed aan het beroep in belastingza-
ken.

Een afzonderlijke studie van de fiscale beroepsgang vindt haar rechtvaardiging in de
omstandigheid dat het belastingrecht in al zijn facetten veelal te specifiek is en vaak teveel
buiten het gezichtsveld ligt van de'gewone jurist', hoe vertrouwd deze ook is met het ad-
ministratief recht, om in algemene beschouwingen voldoende uit de verf te komen. Men
moet hieruit niet afleiden dat het de bedoeling zou zijn het belastingrecht, als sui generis,
dat wil zeggen in 'splendid isolation' te behandelen. Juist door het accentueren van de
overeenkomsten en de verschillen tussen het belastingrecht en het administratief recht zal
worden getracht de samenhang tussen beide rechtsgebieden weer te geven.

Aan wetenschappelijk onderzoek gaat de vraag vooraf wat het belang ervan is. Naar
ik meen is het belang van deze studie enerzijds gelegen in een inventarisatie van de be-
roepsmogelijkheden van een belastingplichtige tegen rechtshandelingen van de be-
lastingheffer. Anderzijds bestaat de verwachting dat deze inventarisatie enkele zwakke
plekken in de rechtsbescherming aan het licht zal brengen. Deze verwachting lijkt niet
geheel ongefundeerd. Zo wees Geppaart in zijn inaugurele rede reeds op gevallen waarin
de beslissing in fiscale zaken ten onrechte is overgelaten aan de belastingadministratie
met uitschakeling van de rechter.24 Voorts kan de voordracht van Peters op de 'Be-
lastingconsulentendag 1971' in herinnering worden geroepen, waarin deze, nadat hij en-
kele niet-appellabele beslissingen heeft opgesomd, verzucht: 'Tegen zodanige toetsing
door de rechter  heb ik eigenlijk nog nooit een redelijk argument gehoord.'25  Ook  in

mijn inleiding op 5 oktober 1985 voor de Vereniging voor Belastingwetenschap heb ik
op enkele gebreken in de beroepsmogelijkheden in belastingzaken gewezen. 26

De rechtsbescherming van de burger door de rechter zal in het belastingrecht naar men
kan aannemen een steeds belangrijkere rol gaan vervullen. Zoals Koopmans opmerkt,
zal weliswaar de hoofdrichting van het overheidsbeleid onderworpen kunnen worden
aan parlementaire controle, maar voor het nagaan van de individuele uitingsvormen
daarvan is het parlement een ongeschikte instelling.27 Dit geldt a fortiori in belastingza-
ken, aangezien deze in het algemeen niet voor openbaarheid vatbaar zijn en soms - mede
door het gebrek aan parlementaire deskundigen op fiscaal terrein - technisch te gecom-
pliceerd zijn om een effectieve controle door de volksvertegenwoordiging mogelijk te

18. A.Q.C. Tak, Overheidsbestuur en privaatrecht, 1978.
19-20. P. J. J. van Buuren, M. de Groot-Sjenitzer, De omvang van de rechtsbescherming, Geschriften van de Vcr-
eniging voor Administratief Recht LXXXVIiI.
21. F.H. van der Burg en G.J.M. Cartigny, Rechtsbescherming tegen de overheid, vierde druk, 1983.
22. J.B.J.M. ten Berge en A.Q.C. Tak, Nederlands administratief procesrecht, 1983.
23.  Rapport  van de commissie inzake algemene bepalingen van administratiefrecht, vijfde druk,   1984.
24. Enige fiscale aspecten van de sociale rechtsstaat, inaugurele rede Tilburg 1967, biz. 27-28.
25. J. Peters, Algemene beginselen van behoortijk bestuur, Belastingconsulentendag 1971, blz. 28.
26. Ch. J. Langereis, Een beroep op de rechter, Geschriften van de Vereniging voor Belastingwetenschap, nr.  167.
27. T. Koopmans, De rol van de wetgever, in de bundel Honderd jaar rechtsleven, Nederlandse Juristen-
Vereniging 1870-1970, 1970, blz. 232.
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maken.28 Daar komt bij, dat delegatie van regelgevende bevoegdheid een veel voorko-
mend verschijnsel is. Op het aldus ontstane, zeker niet onbelangrijke, belastingrecht
(men denke bijvoorbeeld aan de loonbelasting) heeft het parlement in de regel weinig in-
vloed. In die situatie lijkt een adequate rechterlijke bevoegdheid tot vernietiging van
rechtshandelingen van de belastingadministratie steeds meer noodzakelijk geworden,
immers 'die Gerechtigkeitsfunktion des Steuerrechts mussen die Richter sichern'.29

1.2. De methode van onderzoek

In deze studie wordt onderzocht tegen welke rechtshandelingen van de belastingheffer
beroep op de belastingrechter openstaat. Dit impliceert enkele beperkingen. Allereerst,
dat het onderzoek zich richt op de heffing en niet op de invordering van de belastingen.
Voorts dat ik primair het beroep op de belastingrechter onderzoek.  Dit wil overigens niet
zeggen dat de mogelijkheid om de burgerlijke rechter te benaderen onbesproken blijft.
Integendeel, in een afzonderlijk hoofdstuk zal de bevoegdheid van laatstgenoemde rech-
ter en van de Afdeling Rechtspraak van de Raad van State aan de orde worden gesteld.
Buitenrechtelijke procedures - met uitzondering van het aan de beroepsprocedure voor-
afgaande bezwaar - zullen maar spaarzaam aandacht krijgen. Volstaan wordt met een
beschrijving van de mogelijkheid een verzoek te richten tot de Commissies voor de Ver-
zoekschriften van de Eerste of Tweede Kamer, een verzoek in te dienen bij de Minister
van Financien om toepassing van de hardheidsclausule, en een klacht te deponeren bij
de Nationale ombudsman.

Een verdere beperking is aangebracht door uitsluitend het beroep inzake de heffing
van enkele rijksbelastingen en daarvan met name de inkomstenbelasting, vennoot-
schapsbelasting, loonbelasting en omzetbelasting te bestuderen. Dit houdt evenwel
geenszins in dat het onderzoek voor andere rijksbelastingen of voor de belastingen van
lagere overheden gehed zonder belang zou zijn. Immers, ook voor die heffingen gelden
vaak de bepalingen van de Algemene wet inzake rijksbelastingen. Bovendien is het gro-
tendeels door de rechtspraak gevormde procesrecht ook op geschillen over die heffingen
toepasselijk.

Na de behandeling van de ontvankelijkheid komt de omvang van het beroep aan de
orde. Daarbij beperkt het onderzoek zich tot de rol die de rechter heeft bij de bepaling
van de grenzen van het geschil, zijn gebondenheid aan eerdere beslissingen van de admi-
nistratie en van de rechterlijke macht en zijn bevoegdheid ambtshalve feiten te onderzoe-
ken en rechtsgronden aan te vullen. Aspecten van het procesrecht zelf, zoals het getuigen-
verhoor, het deskundigenrapport en andere bewijsrechtelijke aspecten zullen niet behan-
deld worden, evenmin als de gang van zaken op de mondelinge behandeling, het geven
van een voorzittersbeschikking en het doen van mondelinge of schriftelijke uitspraak.

28. ln feite zou elke grote partij in de Tweede Kamer over ten minste Hn fractielid mocten beschikken dat deskun-
dig is op het terrein van de inkomsten van de Staat.
29.  K. Tipke, Steuergerechtigkeit,   1981,  blz.  166.
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In het voorgaande ligt besloten dat evenzeer buiten beschouwing blijven het verzoek om
een prejudiciele beslissing en het beroep in cassatie.

Geen recht is zo beweeglijk als het belastingrecht. Dit houdt voor een onderzoeker op
dit terrein in dat hij zich meestal moet richten op een beperkt tijdvak of op een tijdstip.
Ik heb gekozen voor het eerste: de periode van 1 november 1961. de inwerkingtreding
- zij het gedeeltelijk - van de Algemene wet inzake rijksbelastingen, tot 1 juli 1985.

De centrale these van dit onderzoek is dat een burger zich in rechte moet kunnen verwe-
ren tegen een hem opgelegde belastingverplichting; meer nauwkeurig: degene wiens sub-
jectieve recht of wiens persoonlijk belang is geschaad door een rechtshandeling van de
belastingadministratie moet zich daadwerkelijk tot een rechter kunnen wenden die be-
voegd is de gewraakte rechtshandeling teniet te doen. Voorts moet de rechter - en dat
is de tweede stelling - de aangevallen rechtshandeling van de administratie op adequate
wijze kunnen toetsen. Aan de hand van de wetgeving, jurisprudentie en literatuur zal
worden onderzocht of en in hoeverre het Nederlands belastingrecht aan deze stellingen
beantwoordt.

Het boek valt in grote lijnen in twee delen uiteen. In de hoofdstukken 2 tot en met 8
wordt met name de toegang tot de rechter onderzocht en in de hoofdstukken 9 en 10 de
omvang van het beroep.

De opbouw van deze studie is iets meer gedetailleerd als volgt. De behandeling van de
fiscale rechtsbescherming wordt geopend met een historisch overzicht. Daarin wordt de
ontwikkeling geschetst van de bescherming van de burger tegenover de fiscus vanaf de
Franse revolutie tot de invoering van de Algemene wet inzake rijksbelastingen. In hoofd-
stuk 3 wordt het beroep op de rechter, in het bijzonder de belastingrechter, bezien vanuit
een internationaal en grondwettelijk perspectief. Hierin onderzoek ik in hoeverre de hui-
dige Nederlandse (belasting-)wetgeving en rechtspraktijk voldoet aan de in internationa-
le verdragen neergelegde rechtsnorm. Voorts beschrijf ik het grondwettelijk fundament
van de rechtsbescherming door de rechter tegen de fiscale overheden, en de plaats die het
belastingrecht in zoverre in het Nederlandse staats- en administratief recht inneemt.

In hoofdstuk 4 volgt een overzicht van de verschillende rechtshandelingen van de be-
lastingadministratie waartegen bezwaar of beroep openstaat. Daaronder vallen de ver-
schillende rechtshandelingen van de inspecteur der directe belastingen ten opzichte van
de belastingplichtige, welke ik aanduid met de term belastingbeschikking. In dit hoofd-
stuk onderzoek ik bovendien welke beslissingen de Minister van Financian ten opzichte
van afzonderlijke belastingplichtigen kan nemen en in hoeverre tegen deze beslissingen
- die ik departementale beschikkingen noem - beroep open staat.

Het vij fde hoofdstuk zal gewijd zijn aan de bezwaarfase die aan de beroepsfase voor-
afgaat, waarna de vraag beantwoord zal worden wie beroep kan indienen. Met name in
hoofdstuk 6 komt het vraagstuk van de vertegenwoordiging aan de orde. In het zevende
hoofdstuk wordt aangegeven hoe het beroepsrecht kan worden uitgeoefend; in het
achtste hoofdstuk behandel ik de eisen die aan het beroepschrift gesteld worden. In de
hoofdstukken negen en tien wordt de omvang van het beroep onderzocht, waaronder de
gebondenheid van de rechter aan eerdere administratieve en rechterlijke beslissingen en
zijn rol bij het ambtshalve onderzoeken van feiten. Ofen in hoeverre aan een andere rech-
ter dan de belastingrechter een fiscaal geschil kan worden voorgelegd komt in het elfde
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hoofdstuk aan de orde. Hierbij zal de nadruk liggen op de burgerlijke rechter, maar te-
vens zal de rol van de Afdeling rechtspraak van de Raad van State worden besproken.

In deze studie maak ik ook enkele rechtsvergelijkende kanttekeningen. Bij de rechts-
vergelijking is om uiteenlopende redenen de keus gevallen op West-Duitsland en de Ver-
enigde Staten. Duitsland - het bijvoeglijk naamwoord West laat ik in deze studie vaak
achterwege - is gekozen vanwege de samenhang tussen het Duitse en Nederlandse be-
lastingrecht. Een tweede argument is ontleend aan Artikel 19, IV Grundgesetz, op grond
waarvan ieder wiens rechten door een administratiefrechtelijke beslissing zijn aangetast,
zich op de rechter kan beroepen. In Nederland ontbreekt een soortgelijke bepaling, zodat
een onderzoek naar verschillen in fiscale rechtsbescherming ook om die reden gerecht-
vaardigd lijkt. De Verenigde Staten zijn gekozen, omdat de beroepsmogelijkheden tegen
rechtshandelingen van de belastingadministratie geheel anders zijn opgezet en veel diver-
ser zijn dan in Nederland. De wijze van rechtsvergetijking tussen Nederland en West-
Duitsland enerzijds en Nederland en de Verenigde Staten anderzijds lopen uiteen. Waar
dat mogelijk en wenselijk is, wordt in de lopendeteksten vooralin de voetnoten verwezen
naar Duitse wetgeving, jurisprudentie en literatuur. Deze vorm van rechtsvergelijking is
niet toegepast bij het Amerikaanse belastingrecht, omdat de structuur daarvan - zoals
in hoofdstuk twaalf zal blijken - teveel van het Nederlandse stelsel van fiscale rechtsbe-
scherming afwijkt. Om die reden is het stelsel van fiscale rechtsbescherming in de Ver-
enigde Staten in een afzonderlijk hoofdstuk behandeld.

Enkele voorstellen tot verbetering van de fiscale rechtsbescherming in Nederland in
hoofdstuk dertien en een samenvatting in hoofdstuk veertien completeren deze studie.
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2. Historische ontwikkeling

2.1. Inleiding

De rechtsbescherming tegenover de overheid kent ook op fiscaal terrein een belangrijke
geschiedenis.

In dit hoofdstuk wordt een historisch overzicht gegeven van de rechtsbescherming die
de burger tegenover de belastingadministratie genoot op het gebied van de directe be-
lastingen. Het spreekt  voor  zich  dat  ik mij hierbij de nodige beperkingen heb moeten
opleggen om te voorkomen dat deze, overigens interessante, materie onevenredig veel
aandacht zou krijgen. Een eerste beperking is gelegen in de tijdsduur: slechts de periode
vanaf de Stelselwet van 1821, waarbij Nederland voor het eerst een algemeen be-

lastingstelsel kreegi, wordt in dit onderdeel belicht. Voorts worden niet alle in die perio-
de geheven directe belastingen onderzocht; volstaan is met het bespreken van een tweetal
belastingen die in de periode 1822-1956 hebben gegolden. Bij deze twee heffingen, het
patentrecht en de personele belasting, behoort in beginsel een tweetal (beroeps-)instan-
ties: de Gedeputeerde Staten en de Raden van Beroep. Weliswaar hebben de Raden van
Beroep in de loop van hun bestaan enige naams- en functiewijzigingen ondergaan, maar
hun karakter is in wezen hetzelfde gebleven.

Het onderzoek naar de historische ontwikkeling van de rechtsbescherming is ten slotte
ook qua aard beperkt gebleven. Volstaan is met een analyse aan de hand van wetten,
wetsgeschiedenis, jurisprudentie en literatuur van de manier waarop de onderzochte be-
lastingenzijngeheven, watde macht vandebelastingadministratie daarbij was en op wel-
ke wijze, bij welke instantie over de opgelegde aanslag kon worden geklaagd. In het voor-
gaande ligt besloten dat aan de werkwijze van deze instantie, de procesgang, de zitting
en de uitspraak, in beginsel geen aandacht is besteed.

De indeling van het hoofdstuk is aldus, dat eerst aan de hand van de gekozen represen-
tanten van de negentiende en twintigste eeuw wordt nagegaan hoe de heffing van deze
belastingen geschiedde en over welke aspecten van de aanslag bij welke instantie bezwaar
en beroep openstond. Daarna volgt een overzicht van de beroeps- en rechterlijke instan-
ties aan wie een belastingplichtige zijn klachten over de hem opgelegde aanslagen betref-
fende de directe belastingen kon voorleggen. Hierbij wordt ook aandacht besteed aan

de instelling van de mogelijkheid van een cassatieberoep in belastingzaken bij de Hoge
Raad en aan de totstandkoming van de belastingkamers bij de gerechtshoven.

1.  Wet  van  12 juli  1821.  Stb. 9. houdende de grondslagen van het stelsel  van 's Rijksbelastingen.
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2.2. Het patentrecht

Gedurende de Franse overheersing werd het Nederlandse belastingsysteem vervangen
door een stelsel van Franse heffingen, waaronder het patentrecht, de personele belasting
en de grondbelasting.

Als representant van de negentiende-eeuwse belastingheffing is het patentrecht geko-
zen, dat zich van  1813 tot 1893 heeft weten te handhaven, hetgeen voor een als tijdelijk
bedoelde belasting rijkelijk lang is.2 Het patentrecht, dat oorspronkelijk het karakter
droeg van een retributie, omdat het gekoppeld was aan een recht, een vergunning, om
een bedrijf of beroep uit te oefenen, was geen algemeen geldende heffing. Voor de uitoe-
fening van bepaalde beroepen of het drijven van bepaalde ondernemingen was geen pa-
tent vereist, en dus geen patentrecht verschuldigd (art. III). De wel patentplichtige beroe-
pen en ondernemingen waren in verschillende tariefgroepen ingedeeld. De opneming van
de belastingplichtigen in de verschillende klassen vond plaats naar gelang van de tabel
waaronder zij waren gerangschikt en in verhouding tot de meerdere of mindere winstge-
vendheid van het beroep of bedrijf. Deze winstgevendheid werd opgemaakt uit de ver-
schillende uiterlijke kenmerken, die in elke tabel werden aangegeven. Voor sommige be-
drijven gold als maatstaf het aantal werknemers, voor andere het aantal en de soort van
de gebruikte werktuigen, voor weer andere de omzet. Tevens was er een indeling naar
rang van de steden en plaatsen.

Het is begrijpelijk dat bij de indeling in tariefgroepen verschil van mening kon ont-
staan, vooral in de gevallen waarin de wet geen maatstaf aangaf. Elk niet in de wet ge-
noemd bedrij f o f beroep dat niet was vrijgesteld, werd belast zoals een w81 genoemd be-
drijf of beroep, waarmee het qua aard of winstcapaciteit het meest overeenkwam. 'Naar
plaatselijk gebruik' werd geoordeeld of er sprake was van al of niet 'verwante' verschil-
lende bedrijven. Voor verwante bedrijven en beroepen was de belastingplichtige slechts
66n recht verschuldigd over de voordelen die de gezamenlijke bedrijven en beroepen
geacht werden op te leveren. Zo geeft Sickenga een voorbeeld van een timmerman die
niet alleen als zodanig werd aangeslagen, maar bovendien als leverancier van hout en an-
dere materialen; de scheepstimmerman daarentegen was vrijgesteld voor een zelfde leve-
rantie van wat hij in zijn bedrijf verwerkte.3

Duidelijkheid bestond er evenmin over het tijdstip of het tijdvak waarop de maatstaf
van belastbaarheid werd toegepast. Soms gold de toestand van het vorig jaar, dan weer
die van het ogenblik. Was het derhalve in theorie al moeilijk te bepalen of en hoe vaak
een patentrecht verschuldigd was, de ambtelijke praktijk maakte het nog gecompliceer-
der. In een ministeriele instructie van 27 oktober 1819 was bepaald dat men bij de classifi-
catie buiten vergelijking moest laten

2.  De Wet  van  21  mei  1819 werd bij  de Wet  van  12 juli  1821  voorlopig in stand gehouden. J. Kappeyne van de
Copello merkt hierover in de Economist van 1884, biz. 5, op: 'in het politick klimaat van ons land zijn provisionee-
ie voorzieningen, aangenomen in afwachting van beter, de taaiste planten'.
3. F.N. Sickenga, Geschiedenis der Nederlandse belastingen, blz. 80.
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'de zoodanigen, weiker zaken van dat uitgestrekt belang zijn, dat zij een in het oog loopende uitzondering maken
op den algemeenen regel: dezulken toch zouden door de wet welke niet dan in gewone gevallen kon voorzien geens-
zins worden bereikt, zonder het hoogste recht voor ieder beroep aangewezen nog  merkelijk te verhoogen en  het
getal der opengestelde klassen te vermeerderen: en evenmin behoort men de uiterst zeer geringe patentplichtigen
tot punten van vergelijking te nemen, (...) terwijl wederom alhier niet tot punten van vergelijking moeten genomen
worden de beroepen, welke de wet om bijzondere redenen blijkbaar zwaarder of minder zwaar dan de algemeene
maaistaf zou meebrengen heeft willen hebben belast. Voor zeer geringe, in de wet niet genoemde bedrijven wordt
door de Administratie - niet  door de wet - macht gegeven tot vrijstellingen,  waar noodig'.4

Naast de wettelijke indeling hanteerde de uitvoerende macht een indeling voor de bedrij-
ven die te omvangrijk of te gering in omvang waren. De classificatie gold alleen de'gewo-
ne gevallen'. Uit de instructie blijkt niet op welke wijze het patentrecht in de afwijkende
gevallen moest worden berekend. Het lijkt er echter op dat ook dAt aan de discretie van
de Administratie werd overgelaten, evenzeer als zij, naar uit het citaat blijkt, vrijstellin-
gen verleende.

Het patentrecht was op meer punten niet vrij van onbillijkheid. Bij overdracht van een
zaak werd voor sommige bedrijven gelijktijdige overschrijving van het lopende patent-
recht toegestaan, maar voor de meeste bedrijven niet, zodat zowel van de verkrijger als
van de vroegere patentgerechtigde belasting werd geheven (art. XIV). Bij vestiging of uit-
breiding van een beroep of bedrijf moest een (aanvullend) recht worden betaald, maar
voor vermindering bij een liquidatie of inkrimping was geen plaats ingeruimd. Art. XV
kende alleen een 'afschrijving' bij overlijden van de patentgerechtigde, mits de erfgena-
men binnen drie maanden na het overlijden verklaarden de zaak niet voort te zetten.S

Het hing dan van de welwillendheid van de administratie af of inderdaad vermindering
of restitutie werd gegeven. Als 'een brouwerij afgebrand en herbouwd zijnde, het in het
vorig jaar gedreven bedrijf daarom eerst in het laatste vierendeeljaars hervat kan wor-
den, welke Administratie zal dan een vol jaar recht vragen? Doch in dergelijke buitenge-
wone gevallen kan de wet  niet  voorzien'.6

Het patentrecht, dat werd geheven van een ieder die een (belast) bedrij f of beroep uit-
oefende, was juridisch gezien een aanslagbelasting. Elk jaar ontvingen de daarvoor in
aanmerking komende belastingplichtigen een aangiftebiljet. dat zij veelal met behulp
van de ontvangers of hun gemachtigden invulden.7 De aangiften werden daarna voor
onderzoek overhandigd aan het hierna te bespreken zetterscollege en de controleur der
belastingen, die de belastingplichtigen overeenkomstig of in afwijking van de aangiften
aansloegen.8 Indien zij twijfelden aan de juistheid van de aangifte konden zij de be-

lastingplichtige om nadere toelichting vragen, maar zij konden eveneens de aangifte

4. F.N. Sickenga, blz. 83.
5. Voorts werd in bepaaide gevallen het zgn. schipperspatent - ingevoerd bij de Wet van 22 april 1852, Stb.  161
- gerestitueerd bij het verongelukkenof slopen van het schip. Zie A. Menalda, De behandeling van bezwaarschrif-
ten betreffende rijks-directe belastingen door gedeputeerde staten, biz. 40. Vgl. over het schipperspatent K.M.G.

de Meijier, De geschiedenis van het Nederlandsche patentrecht, biz. 107 e.v.
6. F.N. Sickenga, biz. 94, die de Memorie van beantwoording, t.a.p., biz. 635 citeert.
7. F.N. Sickenga, blz. 93; art. XVIII Patentwet, Wet van 21 mei 1819, Stb. 34.
8. Art. XXII Patentwet, in de Wet van 2 Messidor an VIl worden de zetters repartiteurs genoernd (art. XX). Zie
over deze colleges F.N. Sickenga, blz.  100 e.v.
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ambtshalve verbeteren.' De provinciale directeur -  na  1869 de provinciale inspecteur -
ontving vervolgens van de controleur de leggers, waarin de aangiften zaten. Hij onder-
zocht, beoordeelde en verbeterde zo nodig de leggers en maakte daarna de kohieren op,
die aan de ontvangers ter hand werden gesteld, nadat de Commissaris van de Koningin
(na 1869 door de provinciale inspecteur) de aanslagen executoir had verklaard. De pro-
vinciale directeur/inspecteur had daarnaast tot taak bij geschil tussen de zetters en de
controleur een beslissing te nemen.

Bij een geschil tussen de zetters en de controleur aan de ene en de belastingplichtige
aan de andere kant, kon de laatste bezwaar maken bij Gedeputeerde Staten. Zoals ge-
bruikelijk, was de mogelijkheid van 'reclamatie' in de heffingswet zel f geschapen (art.
XXVIII Patentwet). De gepatenteerden konden bij Gedeputeerde Staten klagen over de
toepassing van de voorschriften. Voorts konden zij voor wie de wet wel een classificatie
gaf, maar geen grondslag aanwees, hun klachten gronden op vergelijking van hun aan-
slagen met die van andere gepatenteerden (art. XXVIll, 2' volzin). De aangeslagene
kon daarvoor bewijzen en stukken aanvoeren.

Toch bleef de invloed van de administratie voelbaar: 'Wanneer Gedeputeerde Staten,
de Gouverneur, de Directeur of de Controleur mochten vermeenen, dat een reclamatie
niet genoegzaam is geinstrueerd, zal dezelve met al de bijlagen ter nadere instructie aan
hem dien het aangaat worden teruggezonden'.m Bij het patentrecht heeft geruime tijd
geen termijn bestaan waarbinnen het bezwaar moest worden ingediend. Bij de personele
belasting ontbrak oorspronkelijk eveneens een zodanige termijn",  zij  het dat voor be-
zwaar in bepaalde gevallen wel een tijdslimiet was vastgelegd. 12 Alleen voor de grondbe-
lasting heeft vanaf het begin een termijn gegolden van drie maanden vanaf de dag van
afkondiging van  het kohier. u Het is tekenend voor de situatie dat bij een Resolutie van
de  Ministers van Justitie en Financian van 23 februari  1844 ook  voor de personele be-
lasting en het patentrecht een bezwaartermijn werd geintroduceerd van drie maanden. I4

Men zou verwachten dat een dergelijke beperking van het recht op bezwaar bij wet zou

9. Art. XXII Patentwet; F.N. Sickenga, blz. 95; A.Menaida, biz. 36.
10. F.N. Sickenga, citeert op biz. 95 een Instructie van 23 Februari 1844, Bijvoegsel Stb. IV, biz. 363.
11. Wet van 29 maart 1833, Stb. 4.
12. Art. XXVill Patentwet;  art.  45  Wet op de belasting op het personeel;  Art.  1 Arrett relatif aux rklamations
en matitre decontributions du 24 Flortal. Een eerste uitzondering betrof deeerste vier grondslagen van de persone-
le belasting, waartegen uiterlijk v66r 30 juni van het jaar volgende op het belastingjaar bezwaar moest worden
gemaakt (art. 45, paragraaf 3). Voorts gold een bepaalde bezwaartermijn voor het belastbaar gebruik van paarden

(art. 45, paragraaf 4).
13. A. Menalda, blz.  13; Art. XVII Loi concernant les rtclamations en matiere de contribution fonciere.
14. Instructie voor de behandeling der reclamatien wegens de personele belasting en het regt van patent. Resolutie
van 23 februari  1844, nr. 23, Bijvoegsel Stb.  1844 IV, biz.  363.  In deze instructie werd van Gedeputeerde Staten
geeist dat 'geene reclamatien worden aangenomen, indien zij niet zijn ingediend binnen den tijd van drie maanden,
na afkondiging der executoir verklaring van het kohier'. Niet geheel duidelijk is of Gedeputeerde Staten zich aan
deze resolutie gebonden achtten. Het wetsontwerp inzake de bezwaarschriften bij 's Rijks directe belastingen, Bij-
lagen handelingen Tweede Kamer 1845-1846, biz. 149-157, vermeldt in  art.   1 een uiterste bezwaartermijn  van  3
maanden  en  in  art.9- ten overvloede  -  dat geen bezwaarschrift wordt 'aangenomen'  hetwelk 'niet binnen  den
bepaaiden tijd is ingeleverd'. Rochussen, biz. 72, acht met name art. 9 opmerkelijk omdat een dergelijk voorschri ft
Ged€puteerde Staten  naar hij stelt 'niet bindt'.
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worden geregeld, maar daarop  zou  tot 1870 moeten worden gewacht." Hieruit  moet
overigens niet worden afgeleid dat in de tussenliggende periode geen pogingen zijn onder-
nomen een wettelijke regeling te treffen voor de indiening van bezwaarschriften. Zodani-
ge pogingen strandden evenwel op de discussies die tijdens de negentiende eeuw met grote
verbetenheid werden gevoerd over de vraag of de beslissingen van Gedeputeerde Staten

voor vernietiging door de Kroon in aanmerking kwamen, dan wel bij de Hoge Raad voor
cassatie moesten worden voorgedragen. 16

2.3. De personele belasting

De personele belasting is een verteringsbelasting die haar wortels heeft in de'Personeelen
200«' en 100"' penning' in de provincie Holland, maar die ook onder de benaming
hoofd- en familiegeld in andere provincies werd geheven." In  het belastingstelsel van
1805 kwam zij voor, zij werd aangetroffen in het Franse belastingstelsel onder de bena-

ming 'contribution personelle' en werd gedurende de inlijving bij Frankrijk ingevoerd
bij de wetten van 3 niv6se en 4 frimaire an VII. De personele belasting behelsde niet alleen
een heffing van een niet geheel onvermogend persoon of gezin, maar ook een 'mobilier',
een recht op deuren en vensters van een woning en werkplaats, op dienstboden, paarden

en rijtuigen. Ook in de Stelselwet van 12 juli 1821 kreeg zij een plaats, waarna zij uiteinde-
lijk bij de Wet van 16 april 1896 vrij ingrijpend werd gewijzigd. Bij die verjongingskuur
werd de jurisdictie betreffende de personele belasting overgeheveld van Gedeputeerde
Staten naar'raden van beroep voor de personele belasting'. In 1914 werd de rechtspraak
inzake de personele belastingen opgedragen aan de Raden van Beroep voor de directe be-

lastingen. Deze Raden van Beroep hebben tot 1956 jurisdictie gehad over de directe be-

lastingen, waaronder de personele belasting. Aangezien de situatie in de negentiende
eeuw reeds is gekenschetst aan de hand van het patentrecht, wordt hier volstaan met een

globaal overzicht  van de rechtsbescherming inzake de personele belasting vanaf  1896.
Krachtens art. 1 van de Wet op de personeele belasting,8 werd een directe belasting

geheven naar een negental grondslagen, waaronder huurwaarde, meubilair en dienstbo-
den. Door of vanwege de ontvanger der directe belastingen konden aangiftebiljetten
worden uitgereikt aan hen die belastingplichtig werden geacht. Het aangiftebiljet moest
uiterlijk twintig dagen na uitreiking worden ingeleverd 19, waarna de inspecteur de aan-

15. Wet van 4 april  1870, Stb. 60, houdende nadere bepalingen betreffende de indiening en de behandeling van
bezwaarschriften tegen aanslagen  voor de belasting op het personeet  o f het  regt van patent.

16. Ontwerp van wet betreffende de bezwaarschriften bij 's Rijks directe belasting, Bijlagen handelingen Tweede
Kamer 1845- 1846, biz.  149-157. De verwerping van dit wetsontwerp vindt haar grond niet in hetgeen daarin werd

voorgesteld, maarin het verschil in opvatting tussen de regering en de parlementariers over de aard van de beslissin-

gen van Gedeputeerde Staten. Handelingen Tweede Kamer 1845-1846, biz.  164-175.  Zie ook: A. Menalda, blz.
144-166; J.J. Rochussen, biz. 72 e.v.
17. F.N. Sickenga, biz. 109.
18. Wet van 16 april 1896, Stb. 72.
19. Indit verband is art. 43 wellicht bepalend voor het tijdsbeeld: 'indien iemand verklaart niet te kunnen schrij-
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slag vaststelde(art. 42, art. 49, § 2). Uitdrukkelijk, maar in feite ten overvloede, bepaalde
de wet dat de vaststelling van de aanslag kon geschieden bij gebreke of in afwijking van
de aangifte. Tot 1920 verleenden de colleges van zetters - die ook bij het patentrecht op-
traden - hierbij hun medewerking; de aanslag werd vastgesteld door de inspecteur der
directe belastingen en het college van zetters gezamenlijk. Elke gemeente had een college
van zetters dat uit vij f of zeven leden, ingezetenen van de gemeente of van een naburige
gemeente, bestond20; zij werden voor vier jaar benoemd door de Commissaris van de
Koningin op voordracht van de gemeenteraad.

Zowel de inspecteur als Hn of meer leden van het zetterscollege konden de belasting-
plichtigen om inlichtingen vragen over voor de belastingheffing relevante feiten. Bij ver-
schil van mening tussen de inspecteur en het college van zetters over de vaststelling van
de aanslag werd de zaak ter beslissing voorgelegd aan de directeur der directe belastingen,
invoerrechten en accijnzen.

In 1919 veranderde er meer. Bij de Wet van 19 september van dat jaar werd de moge-
lijkheid geopend dat de inspecteur door de directeur der directe belastingen werd ge-
machtigd zich voor de vaststelling van de aanslagen door een andere ambtenaar te doen
vervangen.21 Krachtens ministeriele aanschrijving stelden sinds 1922 in de meeste ge-
meenten de ontvangers de aanslagen personele belasting vast. Alleen in de grote steden
regelden de inspecteurs de aanslagen. 22

Bij de personele belasting van v66r juni 1951 konden de verschillende grondslagen tot
verschillende aanslagen leiden, die veelal op 66n aanslagbiljet en in dat geval in 66n eind-
cijfer werden verenigd. Materieel bleven het afzonderlijke aanslagen, hetgeen 'temeer
uitkomt, waar de aanslagen naar de verschillendegrondslagenniet alleen niet op 66n aan-
slagbiljet behoeven voor te komen, doch zelfs in tal van gevallen niet kunnen voorko-
men'.23  Het kon aldus geschieden dat een belastingplichtige nadat hij een aanslag over
66n grondslag had ontvangen, nadien een aanslag over een andere grondslag verkreeg.
In feite was de bevoegdheid van de inspecteur in dit opzicht nog ruimer vanwege het ont-
breken van een wettelijke termijn waarbinnen een aanslag moest worden opgelegd.24
Evenmin was de navordering in de Wet op de personele belasting van 1896 aan een wette-
lijke termijn gebonden (art. 51). Pas in de wet van 1950 is bepaald dat slechts binnen een
termijn van vij f jaren sedert het begin van het belastingjaar navordering kan plaatsvin-

26den.25 Voorts werd eerst in de Wet van 1950 voor navordering een nieuw feit geeist.
Tussen  1896 en de invoering van de Wet van 19 september  1919, Stb.  580, had de be-

ven, geschiedt de invulling van het biljet op zijn verlangen en met vermelding der reden door den ontvanger of
diens gemachtigde, met terughaling belast, die daarna na voorlezing namens den aangever in tegenwoordigheid
van cen getuige onderteekent. De getuige teekent mede. ' In de Wet op de personele belasting 1950 is deze bepaling
opnieuw opgenomen in art. 30.
20. Wet van 5 april 1870, Stb. 63. Zie J. Offerhaus, De Wet op de Personeele Belasting, biz. 245,246.
21-22. J. Offerhaus, blz. 245.
23. HR 6 juni 1928, B. 4284.
24. Raad van Beroep Zutphen 11 februari 1910, B. 778; HR 28 april 1937, B. 6395. Zie de kritiek die J.P. Scheltens,
Navordering, blz. 115, uit op het ontbreken van een wettelijke termijn in de Wet op de personele belasting 1950.
25.  Art.  32,  lid  1,  Wet op de personele belasting  1950,  Stb.  K 598.
26. Vgl. art. 51 Wet op de personeele belasting 1896 en art. 32, lid 1, Wet op de personele belasting 1950. Uit de
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zwaarprocedure inzake de personele belasting het karakter van een administratief be-
roep. Bezwaarschriften tegen de door de inspecteur opgelegde aanslagen werden binnen
zes weken na'afkondiging van het kohier' ingediend bij de directeur der directe belastin-
gen, invoerrechten en accijnzen. Op dit bezwaar deed de directeur uitspraak, nadat hij
het college van zetters dat aan de aanslag had meegewerkt had gehoord.27 Bij de Wet
van 1919 ontstond een 'echte' bezwaarprocedure: 'Door het opdragen van deze uitspra-
ken (op bezwaarschrift aan de inspecteurs) aanvaardt men verder het beginsel dat dege-
ne, die een aanslag tot stand heeft gebracht, in de eerste plaats bevoegd is bezwaren en
verzoeken nopens dien aanslag te beoordelen (...)'.28

Tegen een opgelegde aanslag in de personele belasting kon bezwaar worden gemaakt
door binnen twee maanden na de dagtekening van het aanslagbiljet een bezwaarschrift
in te dienen bij de inspecteur. Tegen de aanslagen naar verschillende grondslagen, samen-
gevat op 66n aanslagbiljet kon bij 66n bezwaarschrift worden opgekomen, ook al waren
het materieel zelfstandige aanslagen.29 Indien een belanghebbende dan ook een be-
zwaarschrift tegen twee afzonderlijke aanslagen richtte werd hij in zijn beroep niet-
ontvankelijk verklaard.30 Ook leidde een niet tijdige ontvangst van een bezwaarschrift
tot niet-ontvankelijkheid, ook al waren er verschoonbare feiten aan te dragen.3, Het
moest tot 1926 duren voordat een wettelijke regeling werd getroffen met betrekking tot
de overschrijding van in de belastingwetten gestelde termijnen.32 Voorts was het gerui-
me tijd niet van betekenis of de belastingplichtige zijn aanslagbiljet tijdig had ontvan-
gen.8 Indien ten slotte de bezwaartermijn eindigde op een zondag, werd die termijn
daardoor niet met een dag verlengd. 34

Nu een bezwaarschrift in de personele belasting sinds 1920 niet meer bij de directeur,
maar bij de inspecteur werd ingediend, lag het voor de hand dat de laatste hierop uit-
spraak deed. De mogelijkheid dat de inspecteur zich bij het opleggen van een aanslag liet

Ministeriele Resolutie van 18 januari 1897, nr. 35 zou kunnen worden afgeleid, aldus J. Offerhaus, blz. 249, 'dat
ook de navordering van personeele belasting slechts mag plaats hebben als nieuwe feiten aan den dag komen'
Uit de Resolutie van 1 december 1921, nr. 45, B. 3106, kan evenwel worden afgeleid dat ook een abuis mag worden
hersteld. 0 fferhaus,  blz. 249, concludeert dat een blote verandering van mening geen reden voor navordering kan
zijn. In gelijke zin  J.  van der Poel,  De  Wet op de personeele belasting,  biz.  324.
27. Art. 56, § 1 en § 3, Wet op de personele belasting 1896.
28. Wijzigingswet inzake de personele belasting, Wet van 19 september 1919, Stb. 580, MvT, 4,1.k.
29. HR 12 november  1919,  B. 2356; HR 10 maart  1937,  B. 6369. Niettemin kan in beroep niet tegen een andere

grondslag worden geopponeerd, dan in bezwaar is aangevochten. Raad van Beroep 's-Hertogenbosch 30 decem-

ber 1935, B. 6317.
30. HR 27 september 1922, B. 2997, betreffende de oorlogswinstbelasting.
31. HR 29 maart 1917, B. 1723; HR 28 april 1920, B. 2453; HR 18 oktober 1922, B. 3138; HR 13 december 1922,

B. 3162; HR 11 april 1923, B. 3227; HR 22 april 1925, B. 3593; HR 19 november 1930, B. 4852.
32.  Wet  van 28 juni  1926,  Stb. 227. Vanaf  l  oktober 1962 geldt ten aanzien van de personele belasting ingevolge

art. 95, lid 2, Algemene wet inzake rijksbelasting de regeling van art. 60 van laatstgenoemde wet.
33. HR 9 november 1916, B. 1446; HR 4 december 1918, B. 2108; HR 11 april 1923, B. 3227; HR 3 februari 1937,
B. 6340. in mildere zin HR 9 januari 1924, B. 3271; HR 6 april 1927, B. 4044.
34. HR 29 september 1920, B. 2579; HR 18 oktober 1922, B. 3138. Eerst door de inwerkingtreding van de Algeme-
ne  termijnenwet,  Wet  van  25  juli  1964,  Stb.  314, is hierin wijziging gekomen.
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vervangen (art. 54), gold niet voor het doen van een uitspraak op een bezwaarschrift.15
Tegen de uitspraak  van de inspecteur  -  en  v66r  1920 de directeur  -  op het bezwaar-

schrift inzake de personele belasting stond beroep open. Binnen dertig dagen na toezen-
ding van het afschrift van de uitspraak kon bij de Raad van Beroep een beroepschrift
worden ingediend.36

Naast het indienen van een bezwaarschrift bij de inspecteur kende de personele be-
lasting nog andere rechtsmiddelen. De eerste betrof een bezwaar inzake de gemeente van
aanslag, een kwestie die van belang was voor de indeling in de klasse waartoe de gemeente
behoorden en voor de opcenten die gemeenten en provincies hieven.38 Een zodanig be-
zwaar moest binnen drie maanden na afloop van het belastingjaar 9 worden ingediendbij de Kroon, die daarop besliste nadat de Raad van State was gehoord.40 Voorts was er
een bezwaarschriftmogelijkheid betreffende de ontheffingen. Wie belastingplichtig was
op  15 januari, werd aangeslagen tot het einde van het belastingjaar, ook al traden er na-
dien wijzigingen op in omstandigheden die voor de heffingsgrondslag van belang waren.
De wet ging uit van de fictie, dat er bij de belastingplichtige niets veranderde. Indien even-
weI de gehele grondslag of een enkel belastbaar object wegviel kon ontheffing worden
verkregen.4' Met name speelde de ontheffing een rol bij het verlaten van een onroerend
goed. De ontheffing werd in dat geval verleend door de inspecteur (v66r 1920 de direc-
teur) indien de belastingplichtige binnen zes weken na het verlaten van het perceel aangif-
te had gedaan.42 Op de aangifte werd, indien 'het verzoek' geheel of gedeeltelijk werd
afgewezen, uitspraak gedaan bij een met redenen omklede uitspraak, waarvan per aange-
tekende post of tegen gedagtekend ontvangstbewijs een afschrift aan de belanghebbende
werd uitgereikt.43 Indien een belastingplichtige zich niet met de uitspraak van de inspec-
teur (vadr 1920 de directeur) betreffende de ontheffingen kon verenigen, stond beroep

35. J. Offerhaus, biz. 265.
36.  Art. 57, paragraaf  1,  Wet  op  de  personeele  belasting  1896.
37. Art. 5-7 Wet op de personeele belasting 1896. De verdeling van de gemeenten in klassen geschiedde bij een
wettelijke tabel van 2 juni 1900, Stb. 77, die zeer regelmatig werd aangepast. Vgt. J. Offerhaus, biz. 322.
38. J. Offerhaus, biz. 243.
39. Indien evenwel de aanslag werd uitgereikt nadat de termijn waarbinnen bezwaar bij de 1<soon kon worden
gemaakt verstreken was - hetgeen kon voorkomen omdat de wet geen termijn bepaaide waarbinnen de primitieve
aanslag moest worden opgelegd - was een belastingplichtige die tegen zijn 'domicilie' bezwaar maakte binnen drie
maanden na afkondiging van het kohier nog ontvankelijk. KB 16 december 1921, nr. 36, B. 3110.
40. Art. 48 Wet op de personeele belasting 1896. Zie over deze domiciliekwestie uitvoerig J. van der Poet,  De Wet

op de personele belasting, blz. 312-321.
41.  Art.  63  Wet  op de personeele belasting  1896.
42.  Vgl. de afwijkingen inzake andere grondslagen: art. 63, paragraaf 4 Wet op de personeele belasting  1896, als
gewijzigd bij de Wetten van 19 september 1919, Stb. 580 en 23 juni 1923, Stb. 289. Tot 1919 werd een aangifte
ter verkrijging van ontheffing, evenals een bezwaarschrift. ingediend bij de directeur der directe belastingen, in-
voerrechten en accijnzen Cart. 63, § 4, Wet op de personeele belasting 1896).
43. Art. 63, § 5, Wet op de personeele belasting 1896, zoals dat na de wijzigingen van  1919 en 1923 luidde:  In de
situatie vdar de Wet van 19 september 1919 deed, vanzelfsprekend, de directeur uitspraak op de aangifte ter ver-

krijging van ontheffing, maar niet nadat hij het college van zetters had gehoord. Art. 56, § 3, Wet op de personeele
belasting  1896.
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open bij de Kroon. In dat geval moest binnen dertig dagen na toezending van het afschrift
van de uitspraak een beroepschrift worden ingezonden, waarop de Kroon besliste nadat
de Raad van State was gehoord.44 Bij de wetswijziging van 1919 werd de rechtspraak
over geschillen inzake een ontheffing - de MvT sprak hier van 'hooger beroep' - aan de
Raden van Beroep opgedragen. 45

Op een ander belangrijk punt, de subjectieve belastingplicht, was rechterlijke controle
in het geheel niet toegestaan. 'Zoonoodig beslist de inspecteur der directe belastingen
welk lid van het gezin als het hoofd wordt aangemerkt.'46 In de regel liet de inspecteur
een zodanige beslissing achterwege 7; opmerkelijk daarbij was dat hij als enige bevoegd

was te beslissen wie als gezinshoofd moest worden beschouwd.48 De reden voor dit ge-
brek in de rechtsbescherming moet worden gevonden in de vrees dat men anders zou kun-
nen trachten door chicanes de belastingheffing onmogelijk te maken.49 Niettemin moet
dit manco met name bij de personele belasting als zwaarwegend zijn ervaren; men beden-

ke dat bij de personele belasting niet of nauwelijks sprake was van een scheiding tussen
objectieve en subjectieve belastingplicht.50 Het is ten slotte opvallend te noemen dat
ook onder de vigeur van de Wet op de personele belasting 1950 de inspecteur als enige
over de subjectieve belastingplicht kon beslissen. 51

2.4. Gedeputeerde Staten

De Franse overheersing leverde Nederland niet alleen een nieuw stelsel van directe be-

lastingen op, zij introduceerde ook haar eigen systeem van rechtsbescherming.
In een tweetal (ook) in Nederland geldende regelingen, de Wet van 2 Messidor An VII

en het Arrttd van 24 Flortal An VIII, werd de mogelijkheid geschapen om tegen de op
grond van die belastingen opgelegde aanslagen bezwaar (rtclamation) in te stellen.52 Dit
stuk Franse wetgeving heeft nog geruime tijd een rol van betekenis gespeeld. Pas bij de
invoering van de Wet van 26 mei 1870, Stb.nr.82 is het vervangen.53 De geschillen die

44. Art.  64 Wet op de personeele belasting  1896.
45. Art. 64 Wet op de personeele belasting 1896, gewijzigd bij de Wet van 19 september 1919; MvT op het ontwerp
dat leidde tot laatstgenoemde wet, blz. 10, r.k.
46. Art. 32, § 3, Wet op de personeele belasting 1896.
47. Ministeriele Resolutie 16 juni 1905, nr. 12; J. Offerhaus, biz. 212.
48. HR 22 juni 1917, B. 1727; HR 28 maart 1923, B. 3223, AB 1924, blz. 29.
49. Ministeriele Resolutie 18 januari 1897, nr. 35; J. Offerhaus, blz. 212; J. van der Pod, De Wet opdepersoneele

belasting, biz. 276,277. In gelijke zin HR 8 februari 1922, B. 2909; HR 28 maart 1923, B. 3223.
50. B. Schendstok, Raden van Beroep voor de directe belastingen, biz. 14.
51.Art.  17, lid 2, Wet op de personele belasting 1950, Raad van Beroep 's-Gravenhage 6 april  1955, V-N  1956,
blz. 466,467. Zowel onder de Wet van  1896 ais onder die van 1950 is evenwel beslist dat de inspecteur op een een-

maal gegeven beslissing voor het lopende belastingjaar niet mag terugkomen. Raad van Beroep Alkmaar 11 no-

vember 1913, B. 1331; Hof 's-Hertogenbosch 18 oktober 1963, BNB 1964/161.

52. F.N. Sickenga, blz. 100; J.J. Rochussen, blz. 71 e.v.; A. Menalda, biz. 167.
53. Niet geheei duidelijk is, wat de rechtskracht van de wet van 2 Messidor Vilde jaar is geweest. Enkete kamerle-

den waren er blijkens het Voorlopig Verslag bij het ontwerp van wet op de bezwaarschriften bij 's Rijks directe

belastingen niet van overtuigd dat deze wet thans gernist kon worden. (Handelingen 11 1845-1846, Bijlagen X111,
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over uit Frankrijk geimporteerde directe belastingen konden ontstaan werden voorge-
legd aan 'conseils de prdfecture'.54  Na het herstel  van de Nederlandse soevereiniteit
heeft men ter vervanging van deze colleges de jurisdictie op dit punt aan het 'Hoogge-
rechtshof voor Finantien en Zeezaken' willen opdragen, maar door een vroege dood van

55dit  college  in  1819,  is daar weinig van terecht gekomen.
In de Grondwet van 1815 treffen we de bepaling aan 'De wet regelt de judicature we-

gens verschillen en overtredingen op het stuk van alle belastingen zonder onderscheid'
(187 G.).  In de Grondwet van  1887 - en daarna - vinden we de bepaling niet meer terug.
Een algemene wet in de zin van art. 187 G. (1815) is niet tot stand gekomen. Men zou
misschien kunnen stellen dat de in 1959 tot stand gekomen Algemene wet inzake rijksbe-
lastingen nog het meest lijkt op wat de wetgever in  1815  bij de redactie van art.  187 G.
voor ogen stond. V66r 1959 volstond de wetgever met het opnemen van bepalingen over
geschillen op het gebied van de directe belastingen in een aantal verschillende wetten.

Naast de hiervoor genoemde Franse regelingen worden deze bepalingen gevonden in
de diverse heffingswetten, die in 1821 werden geintroduceerd. Met de invoering van de
Stelselwet van 1821, waarbij enkele uit Frankrijk afkomstige heffingen werden geintro-
duceerd, kreeg Nederland een algemeen belastingstelsel,6, waarin een belangrijke plaats
was ingeruimd voor de directe belastingen: de heffing op gebouwde en ongebouwde ei-
gendommen, de personele belasting en het patentrecht. De Stelselwet betekent een eerste,
duidelijke verschuiving van de indirecte naar de directe belastingen.57 Het patentrecht
werd, ondanks een uiterst geringe populariteit'8. pas in 1893 afgeschaft ter gelegenheid
van de invoering van de Wet op de belasting op bedrij fs- en andere inkomsten.59 De per-
sonele belasting en grondbelasting waren een nog langer leven beschoren: zij zijn via een
overgangsregeling eerst in 1979 buiten werking gesteld.60 Aan de hiergenoemde directe

biz.  152,1.k.). De regering antwoordde hierop: 'Behalve dat de wet van 2 Messidor, V tide jaar, alleen voor Lim-
burg van kracht is, daar zij voor de overige deelen van het Rijk niet executoir is verklaard, moet men niet uit het
oog verliezen dat de waarborgen, die men meent dat zij voor de Provincien, Gemeenten en bijzondere personen
beheist, door de invoering van het kadaster alle waarde en belang verloren hebben.' (Handelingen 11 1845-1846,
Bijlagen XIII, biz.  1541.k.). Men kan zich afvragen hoe een wet waarborgen kan hebben bevat ingeval de wet bui-
ten Limburg in Nederland niet van kracht is geweest. Deze kwestie blijft ondoorzichtig. Duidelijk is wel dat het
Reglement van 24 Flortal, VIIIste jaar, in deze materie de toon aangaf. Vgl. voornoemde Bijlagen XIII, blz. 154
r.k.

54. Memorie van Toelichting, Wet op de inkomstenbelasting 1914, Bijlagen handelingen Tweede Kamer
1911-1912, blz. 20 r.k.

55. KB 24 december 1819, Stb. 59. J.J. Rochussen, biz. 8, J.F. van Nieuwkuyk, Fiscaal recht, biz. 15.
56. H.J. Hofstra, Inleiding. blz. 14; vgl. A. Wagner, Finanzwissenschaft, band 1, blz. 244.
57. Pas in de twintigsteeeuw zullen de directe belastingen de indirecte belastingen qua opbrengst gaan overtreffen.
De statistische gegevens van G.M. Boissevain, De jongste belastinghervorming in Nedertand, bijlagen 2-7,  laten
in de tweede helft van de negentiende eeuw zelfs een relatieve teruggang zien van de directe belastingen.
58. M.W.F. Treub, Ontwikkelingen verbandtussen rijks-, provinciale-engemeentebelastingen in Nederland, biz.
308; A. Menalda, biz. 39; P.H. Engels, De geschiedems der belastingen in Nederland, biz. 263. Zie ook de zeer
lezenswaardige afscheidsrede over het patentrecht van J. Kuiper uit  1893, te vinden in de bundei Tributen aan het
recht, blz. 25 e.v.
59. Wet van 2 oktober 1893, Stb. 149.
60. Dit betekent niet dat de wet op de personele belasting van  1821 zo lang geldingskracht heeft gehad: zowel in
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belastingen laat zich nog toevoegen: het mijnrecht, een uit Frankrijk afkomstige heffing
op de exploitatie van de delfstoffen. Deze van v66r de Stelselwet daterende heffing die
is gebaseerd op een Wet van 21 april 181061, in het bijzonder op art. 35 van die wet, kan
eveneens als een directe belasting worden aangemerkt.62

De rechtsbescherming van de belastingplichtige betreffende deze vier directe belastin-
gen was in handen gelegd van Gedeputeerde Staten. Krachtens art. 168 van de toenmalige
Provinciewet kon aan Gedeputeerde Staten worden opgedragen te beslissen over geschil-
len van bestuur of andere geschillen 'wier beslissing hun door bijzondere wetten is opge-
dragen'. Tot deze wetten behoorden onder meer de genoemde belastingwetten die elk af-
zonderlijk bepalingen bevatten omtrent het instellen van beroep. Dat het beslechten van
geschillen over directe rijksbelastingen aan Gedeputeerde Staten was opgedragen lijkt
niet onmiddellijk voor de hand te liggen. Waarschijnlijk kan deze jurisdictie als volgt
worden verklaard.

Bij de Grondwetten van 1814 en 1815 - vgl. art. 96 G. (1814) en art. 150 G. (1815) -
en bij art. 14 van de Stelselwet werd de provinciale autonomie op financieel gebied zeer
beperkt gehouden. De kosten van het provinciaal bestuur moesten bijvoorbeeld uit de
gemene middelen worden bestreden.63 Slechts ter bestrijding van kosten van waterstaat-
werken konden met toestemming van de Koning tijdelijke, provinciale belastingen wor-
den geheven.64 Kende dus de Grondwet aan de Provinciale Staten het recht van be-
lastingheffing niet toe, wel werd aan de provincien de heffing van opcenten toegestaan

op de rijksbelastingen, een systeem dat momenteel nog steeds wordt toegepast bij de mo-
torrijtuigenbelasting. 65

Hiermee is evenwel nog geen argument gegeven waarom juist per provincie aan de Ge-
deputeerde Staten de rechtspraak van geschillen inzake de rilks directe belastingen was
opgedragen, tenzij men met Treub van oordeel zou zijn dat de opcenten provinciale hef-

1896 als in 1951 zijn nieuwe wetten op de personele belasting van kracht geworden, waarbij niet geringe wijzigingen
in  de  maatstaf van heffing zijn aangebracht. Kende  de  Wet  van   1896 nog negen maatstaven,  de  Wet  van  1951
volstond met een tweetal. de huurwaarde en het meubilair. De grondbelasting heeft zijn beiangrijkste wijziging

ondergaan  bij de invoering  van  de  Wet  op de grondbelasting  van   1870 (Wet  van  26  mei  1870,  Stb.  82).
61. Bulletin des lois. nr. 285.
62.In de Mijnwet 1810 kunnen twee heffingen worden onderscheiden: een vaste jaarlijkse heffing die kan worden

gezien als een retributie en een jaarlijkse 'redevance' die evenredig is aan de netto-opbrengst van de mijn. Deze
laatste heffing kan als een directe belasting worden aangemerkt. Dat beide jaarlijkse heffingen gekoppeld waren
aan de exploitatieconcessie kan hier niet doorstaggevend zijn, aangezien in feite hetzelfde bij het patentrecht gold.
In gelijke zin A. Wagner, biz. 427; A. Menalda, biz. 46€.v.; E.M. Meijers, Tractatus Tlbmii, b12.26, onder aan-

haling van Berthelemy's Traitt tltmentaire de droit administrati f, J.J. Rochussen, a.w., blz. 38; J.H.R. Sinninghe
Damstt, Oppenheim-bundel, biz. 400. Vgl. W.F.M. Treub, biz. 303 en P.H. Engels, biz. 263. Anders: H.J. Hof-

stra, Inleiding, blz.  17 en 26, die het mijnrecht, onder verwijzing naar A. J. J.M. Mes en L.H. J. Crijns, een retribu-
tie noemt. De jurisdictie over het mijnrecht is bij een KB van  1 818 aan Gedeputeerde Staten opgedragen, aldus

Menalda, blz. 57.
63. A.M. Donner, Nederlands Bestuursrecht, biz. 26, en voorts in dat deel D. Simons, blz. 216; S. J.R. de Monchy,

Handboek voor het Nederlands provincierecht, blz. 12 e.v.
64. M.W.F. Treub,  a.w.,  blz.  408  e.v.;   W.P.J.  Bok, De belastingen  in  het Nederlandsche parlement  van
1848-1888, blz. 12.

65. Art.  14 van de Stelstiwet; vergelijk  art.  20,  lid  1,  Wet  op de motorrijtuigenbelasting  1966.
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fingen zijn.66 Er zijn, dunkt me, twee verklaringen voor dit stelsel van rechtsbescher-
ming. Tot 1844 was de Gouverneur, later Commissaris van de Koning(in) genoemd67,
de allerhoogste belastingambtenaar in de provincie.68 De provincie trad derhalve daad-
werkelijk op als een hogere bestuursinstelling van de (hierna te bespreken) plaatselijke
controleur.69 Een tweede reden kan worden gevonden in de wens van de wetgever de be-
rechting van deze geschillen niet aan een (burgerlijke) rechter op te dragen, maar aan een
hogere bestuursinstantie.70 Welnu, zoals blijkt vormden tot 1844, het jaar waarin de di-
recties der directe belastingen, invoerrechten en accijnzen als hoger bestuursechelon wer-
den ingesteld, Gedeputeerde Staten zo'n hogere bestuursinstantie.

Nu zou men verwachten dat vanaf dat jaar tevens deze directeur of de directie, dan
wel een ander college als hogere beroepsinstantie zou worden aangewezen, maar het
heeft, mede vanwege de discussies over de vraag of de oplossing moest worden gezocht
in de administratiefrechtelijke of burgerlijke rechtspraak, dan wel in administratief be-
roep, tot 1892 geduurd voordat daarin wijziging kwam.  Ook toen in  1870 bij de herzie-
ning van de personele belasting, het patentrecht en de grondbelasting enige verbeteringen
aangebracht werden in de procedures71, werd er, ondanks het ongenoegen met de be-
staande situatie'2, aan de beroepsinstantie niet getornd.

In het zittingsjaar 1869-1870  werd door Minister Van Bosse een wetsontwerp  inge-
diend waarin de wens tot uitdrukking kwam om te komen tot een hoger beroep, door
de mogelijkheid te openen van beroep van beslissingen van Gedeputeerde Staten op de
afdeling geschillen van bestuur (contentieux) van de Raad van State. Hierbij zou deze
afdeling niet alleen advies geven aan de regering, maar tevens de eindbeslissing nemen,
waardoor de afdeling in feite recht zou gaan spreken. Sommige leden van de Tweede Ka-
mer wensten daarentegen de beslissingen van Gedeputeerde Staten aan de jurisdictie van
de Hoge Raad te onderwerpen73, terwijl anderen de voorkeur gaven aan een zelfstandi-
ge rechtspraak door de Raad van State.74 In antwoord op deze bezwaren kwam de rege-
ring met nog een andere mogelijkheid: een bijzonder administratief college van welks
beslissingen Kroonberoep open zou staan. Het wetsontwerp werd ten slotte verworpen,
waarna voor zover het de rechtspraak van Gedeputeerde Staten betreft geen verdere po-
gingen zijn ondernomen tot het verkrijgen van meer eenheid in de jurisdictie door het

66. M.W.F. Treub, a.w., biz. 408-415.
67. Behalve in Limburg, waar deze titel nog in ere wordt gehouden.
68. J. van der Poel, Gedenkboek, blz. 68. Deze functie is daarna overgenomen door de (provinciale) directeur.
69. J. van der Poel, Gedenkboek, biz. 65 e.v.
70. Zo merkte Thorbecke onder meer op: 'Ik weerhoude mij echter niet, het noodlottig te achten, dat een geschii
tusschen het bestuur, belastingheffer en den belastingplichtige, getijk gesteld wordt met een twist over mijn en
dijn tusschen twee particulieren, den debiteur en den hebzuchtigen crediteur' (Handelingen Tweede Kamer
1869-1870, blz. 1127).
71. De personele belasting en het patentrecht werden gewijzigd bij de Wet van 4 april 1870. Stb. 60 en de grondbe-
lasting  bij de Wet van  26 mei  1870, Stb.  82.
72. A. Menalda, biz. 58-84.
73. Voorlopig Verslag, Bijlagen handelingen 1869-1870, biz. 813 e.v.
74. A. Menalda, biz. 155; de mogelijkheid om aan de Raad van State rechtspraak op te dragen was al in een grond-
wetswijziging in 1847 aan de orde gekomen; vgl. A.M. Donner, Nederlands bestuursrecht, biz. 338.
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instellen van een hogere instantie. 75 Overigens blijkt dat de Kroon zowel v66r als nA de-
ze parlementaire strijd gebruik maakte van zijn recht de beslissing van Gedeputeerde Sta-
ten, meestal op voordracht van de administratie, te vernietigen.76

Aan de jurisdictie van Gedeputeerde Staten is een einde gekomen bij de introductie van
de belastingkamers van de gerechtshoven in 1957. Daarv66r was echter al een zeer be-

langrijk deel van haar bevoegdheid afgekalM, doordat bij de vervanging van het patent-
recht door de Wet op de bedrijfsbelasting 189377 niet Gedeputeerde Staten, maar de een
jaar tevoren ingestelde Raden van Beroep voor de Vermogensbelasting als rechterlijke
instantie werden aangewezen. Nadat in 1896 bij de verjongingskuur van de personele
belasting7f uit angst voor overbelasting van Gedeputeerde Staten',9, opnieuw een ander

rechterlijk college was geschapen, de Raden van Beroep voor de Personele belasting,
hielden Gedeputeerde Staten tot 1957 voornamelijk nog de rechtspraak van geschillen

over de grondbelasting over. 80

De rechtsbescherming die de burger kreeg van de zijde van Gedeputeerde Staten was

lang niet in alle opzichten bevredigend. In de negentiende eeuw, en met name de tweede
helft ervan, is vele malen beklemtoond dat in de beslissingen van de onderscheiden Gede-

puteerde Staten meer eenheid zou moeten komen. E6n van de oorzaken van het gebrek
aan uniformiteit was dat de procesvoering voor vrijwel elke provincie anders verliep, wat
vooral veroorzaakt werd door het feit dat de procesorde bij Gedeputeerde Staten niet bij
de wet was geregeld. In art. 150 van de Provinciewet was bepaald dat een door de Staten,
'onder Onze goedkeuring, te maken instructie voor de Gedeputeerde Staten regelt de uit-
oefening hunner bevoegdheid tot de dagelijksche leiding en uitvoering van zaken, over-
eenkomstig de bepalingen der artt. 151-162'.  Het voor de hand liggende gevolg was dat
elke provincieeen eigen instructie had, die op bepaalde punten van die van andere provin-
cies afweek.8' Alleen de instructies van Noord-Holland, Utrecht en Friesland kwamen

82overeen.
Een ander bezwaar was voorts dat een belanghebbende tot een wetswijziging in  1870

niet kon verlangen dat de over het bezwaar - zoals het beroep werd genoemd - ingewon-
nen adviezen aan hem ter inzage werden gegeven en evenmin dat hij of zijn gemachtigde

door Gedeputeerde Staten werden gehoord.83 Voorts behoefde de beslissing niet te wor-
den gemotiveerd.84 De grootste grief was evenwel dat men zich moest behelpen met de

per provincie verschillende, maar steeds lacuneuze,  *instructies'.85 Deze bezwaren wa-

75. A. Menalda, biz. 163; J.J. Rochussen, blz. 84.
76. A. Menalda, blz. 144; J.J. Rochussen, blz. 73.
77. Wet van 2 oktober 1893, Stb. 149.
78. Wet van 16 april 1896, Stb. 72.
79.  J.  van  der Poet,  De wet houdende instelling van raden van beroep voor de directe belastingen,  biz.  2.

80. B. Schendstok, blz. 15.
81.  A.  Menalda, blz.  58-84; A.M. Donner, Nederlands bestuursrecht,  biz.  340.

82. A. Menalda, biz. 141.
83. MvT Wet IB 1914, Bijlagen Tweede Kamer 1911-1912, blz. 20 r.k.
84. J.J. Rochussen, blz. 74.
85. Vgl. de tweede stelling bij het proefschrift van A. Menalda.
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ren zo ernstig dat zelfs de uitmuntende wijze waarop de colleges zich steeds, met behoud
van hun zelfstandigheid, van die taak hebben gekweten86, onvoldoende compensatie
bood. Dit blijkt met name uit het feit dat binnen enkele jaren (1892-1896) de berechting
van vrijwel alle geschillen inzake de directe belastingen van Gedeputeerde Staten zijn
overgeheveld naar de onderscheiden Raden van Beroep.

2.5. Raden van Beroep voor de Vermogensbelasting en Personele belasting

Terwijl de discussie over de vraag of de geschillen tussen burger en bestuur moesten wor-
den opgedragen aan de (hogere) administratie of aan een onafhankelijke rechter in feite
nog moest losbarsten87, werden vrijwel geruisloos,  in  1892, de eerste administratieve
rechters geintroduceerd: de Raden van Beroep voor de Vermogensbelasting.88 Overeen-
komstig de toenmalige traditie werd in de heffingswet, de Wet op de vermogensbelasting
1892, een aantal bepalingen gewijd aan het instellen van beroep (art. 28-37). Alsof de in-
stelling van een nieuw rechterlijk college een doodnormale zaak is, werd door Minister
Pierson in de Memorie van Toelichting89 slechts een drietal regels aan dit onderdeel ge-
wijd, en dan nog alleen bij de behandeling van de afzonderlijke bepalingen. Opmerkelijk
is, dat de Raad van State geen enkele aandacht besteedt aan de instelling van het nieuwe
rechtscollege.

In de verslagen van de interne beraadslagingen en in de - geheime - adviezen ontbreken
beschouwingen daarover geheel.90 Naar ik meen zijn hiervoor twee verklaringen te ge-
ven. Allereerst kan men aannemen dat de Raad van State zich heeft laten overtuigen door
het betoog van Minister Pierson in de MvT dat 'de voorgedragen regeling niets prejudi-
cieert omtrent voorstellen van de Staatscommissie tot regeling van de administratieve
rechtspraak'.91 Een tweede verklaring, die zeker naast de eerste kan staan, is de aversie,
om niet te zeggen de felle weerstand die de Raad van State koesterde tegen de materi8le

86. MvT biz. 20, r.k.; J. J. Rochussen, biz. 10; Algemeen Verslag, Wetsontwerp bezwaarschriften bij 's Rijks Di-
recte Belastingen, Handelingen der Staten-Generaal, Bijlagen (1845-1846), blz. 155, 1.k.
87. Men denke aan het verslag van de Staatscommissie-Kappeyne van de Copello in 1894, aan de wetsontwerpen
van Loeff van  1905 en aan de brochure van Struycken 'Administratie of rechter' van  1910. Meer uitgebreid hier-
over A.M. Donner, Nedcrlands bestuursrecht, biz. 334-350, F.H. van der Burg - G.J.M. Cartigny, blz. 160-166,
H.D. van Wijk - W. Konijnenbelt, blz. 306-318, A.D. Belinfante, biz. 114-118.
88.  Wet van 27 september  1892, Stb. 223. Hoe geruisloos dit is geschied blijkt uit het  feit dat het zel fs nu nog niet
door iedereen is opgemerkt. Zo vermeldt A.M. Donner, in zijn Nederlands bestuursrecht, op blz. 434, dat alleen
de oprichting van de Raden van Beroep bij de totstandkoming van de Ongevallenwet 1901 op de geprojecteerde
invoering van een algemene administratieve rechter vooruitliep. Hij vergeet niet alleen de Raden van Beroep voor
de Vermogensbelasting maar ook die voor de Personele belasting. Eenzelfde vergissing is te vinden bij A.D. Belin-
fante, blz. 115, bij M. Scheltema, RM Themis,  1979, biz. 259 en zelfs bij J. van der Hoeven, in het gedenkboek
Raad van State 450 jaar, blz. 243.
89. Bijlagen handelingen Tweede Kamer 1891-1892, nr. 125, blz. 12 r.k.
90. Raad van State, Geheime notulen en bijlagen, 1892-1899, Rijksarchief.
91. Zie noot 89 supra.
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kant van de voorgestelde belastingheffing.  Deze kan wel eens zo groot geweest zijn dat

zij de Raad van State het zicht op de formele kant van de nieuwe belastingwet, zoals de
bezwaar- en beroepsprocedure, heeft belemmerd.

Ook de Tweede Kamer heeft in eerste instantie kennelijk nogal onder de indruk van
de materiale inhoud van deze nieuwe, ingrijpende, belastingwet, op dit onderded weinig
vragen gesteld of kritische opmerkingen gemaakt. Pas in Memorie van Antwoord, blz.
59, zou Minister Pierson aangeven waarom de nieuwe Raden van Beroep de voorkeur
genoten boven Gedeputeerde Staten. 93

Niet lang daarna kreeg dit nieuwe stelsel navolging. Aan de ingestelde Raden van Be-

roep voor de Vermogensbelasting vertrouwde de regering een jaar later ook de recht-
spraak over geschillen betreffende de belasting op bedrijfs- en andere inkomsten toe.94
Bij de face-lift van de personele belasting95 in 1894-95, werd er opnieuw rechtspraak van
Gedeputeerde Staten overgebracht, nu naar de afzonderlijk in te stellen Raden van Be-

roep voor de Personele belasting (art. 55-62). Ook ditmaal trachtte Minister Pierson zon-
der veel nadruk een nieuw rechterlijk college te introduceren. De Raad van State liet het

ook nu weer op dit punt afweten. De enige opmerking die hij maakte betrof de door de
Raad als overbodig gekenschetste 'dubbele' beroepsprocedure: bezwaar bij de commis-
sie en beroep bij de Raad van Beroep.96 Ook thans reageerde de Raad van State uiterst
verbolgen op de materiele kant van de nieuwe belasting.97 Op het punt van de beroeps-

instantie was de Tweede Kamer nu meer alert.98 Zo vroegen de kamerleden onder meer
waarom Gedeputeerde Staten gepasseerd werden, maar achtten overigens 'de bestaande

regeling in overeenstemming met den aard van ons administratie f recht'. Veel bezwaar
was er ook tegen de instelling van een tweede soort Raden van Beroep. Kon deze
rechtspraak niet evenzeer aan de Raden van Beroep voor de Vermogensbelasting worden

opgedragen? Genoemde bedenkingen werden in de Memorie van Antwoord vrij sum-
mier behandeld, maar tot een tegemoetkoming aan deze bezwaren leidde dit niet, zodat

92. Zo trekt de Raad van State in een vlammend betoog en met verwijzing naar recente buitenlandse literatuur,
fel van leer tegen de Wet op de vermogensbelasting (noot 90 supra; advies van 5 februari 1892, Geheim,  LA 4b,

blz.  15):  'Zoo is het (voorgestelde belastingsysteem, L) verder een uitermate geschikt middel om de socialistische
propaganda te voeden, het luttele bezit of de geringe inkomst te treffen van wie zich door vlijt, bekwaamheid en

spaarzaamheid tot het belastbaar minimum heeft verheven. De verplichte openbaring aan den Staat van al wat

op die dingen betrekking heeft, de heffing van een zoveelste deel van het persoonlijk inkomen tot vorming van
het collectief inkomen der gemeenschap - zijn in merg en been socialistische denkbeelden.'
93. Bijlagen handelingen Tweede Kamer 1891-1892,  nr.  125,  biz.  59,  r.k.
94. Wet van 2 oktober 1893, Stb. 149. Ongeveer gelijktijdig ontstond de Raad van Beroep voor de invoerrechten

(wetsontwerp Waardewet  1893-1894). Vgl.J. van der Poel, De wet houdende instelling van raden van beroep voor
de directe belastingen, biz. 2.
95. Wet van 16 april 1896, Stb. 72.
96. Raad van State, Geheime notulen en bijlagen, 1892-1899, Rijksarchief, advies van 7 oktober 1892, Geheim

LA k2, biz. 98.
97. 'Indit ontwerp wordt op geen dier factoren gelet. en komen z66vele uiterst bedenkelijke bepalingen voor, dat
men alleszins grond zal vinden voor de vrees, dat het veel moeilijker zal blijken eene belastingwetgeving tot stand

te brengen, die aan een vooropgesteld beginsel van rechtvaardigheid beantwoordt, dan de bestaande wetgeving

van Regeringswege als onrechtvaardig te kenschetsen, of 'ellendig' te noemen (blz. 56-57).

98. Bijlagen handelingen Tweede Kamer 1894-1895, nr.  180, blz. 141,1.k.
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een twintigtal jaren - tot 1 mei 1915 - twee soorten Raden van Beroep naast elkaar hebben
gefunctioneerd.

Hoger beroep of cassatieberoep van de beslissingen van de Raden van Beroep was ge-
durende deze periode niet mogelijk, hetgeen opvallend kan worden genoemd, gelet op
de parlementaire strijd die twee decennia eerder was gevoerd teneinde de uitspraken van
Gedeputeerde Staten voor hoger beroep, kroonberoep of cassatieberoep vatbaar te ma-
ken.

De taak van deze Raden van Beroep was, zoals hierna zal blijken, een beperkte. Zo
vielen vragen van subjectieve belastingplicht buiten hun bevoegdheid. Tegen de onthef-
fing van de personele belasting en vermogensbelasting stond geen beroep open op deze
Raden van Beroep, maar weI op de Kroon.99 Voorts meende de regering dat de raden
recht moesten spreken over feitelijke kwesties, terwijl men vragen van subjectieve aard,
die een overwegend juridisch karakter hadden, liever aan de professionele rechters, de
rechtbanken, overliet. 100

2.6. Raden van Beroep voor de directe belastingen

De huiver van Minister Pierson om de Raden van Beroep voor de Vermogensbelasting
ook nog te belasten met de rechtspraak over de geschillen van de personele belasting bleek
ongegrond. Alras bleek dat de Raden van Beroep voor de Personele belasting werden sa-
mengesteld uit dezelfde functionarissen die reeds in de Raden van Beroep voor de Vermo-
gensbelasting zaten.'o' De voorstellen om beide Raden van Beroep samen te voegen lie-
ten dan ook niet lang op zich wachten. Reeds in 1906 diende Minister De Meester een
wetsontwerp in tot het instellen van Raden van Beroep voor de directe belastingen. De
raden zouden worden samengesteld uit niet-professionele rechters. Het wetsontwerp
ontmoette vele bezwaren en haalde het Staatsblad dan ook niet.102 De opvolger  van  De
Meester, Minister Kolkman, trok het wetsontwerp van zijn voorganger in en diende in
1911 tegelijkertijd met een wetsontwerp over de inkomstenbelasting een wetsontwerp in-
zake Raden van Beroep in. Dit laatste wetsontwerp - dat in het ontwerp inkomstenbe-
lasting was geincorporeerd - vertoonde enkele sporen van de gedachten van Loeff: de
Raden van Beroep zouden worden verbonden aan elke arrondissementsrechtbank, ter-

99. Art. 25 jo. art. 38 Wet op de Vermogensbelasting 1892.
100. In de MvT Wetopde inkomstenbelasting 1914, Bijlagen handelingen Tweede Kamer 1911-1912, nr. 144, biz.
21, r.k. wordt nog eens uiteengezet waarom die scheiding tussen feit en recht niet kon worden bereikt. Vgl. B.
Schendstok, biz. 40.
101. J. van der Poel, De wet houdende instelling van raden van beroep voor de directe belastingen, blz. 2. B.
Schendstok, biz. 41. Overigens had Minister Pierson bij de parlementaire behandeling van de personele belasting
reeds de mogelijkheid geopperd dat personen in beide Raden van Beroep zitting zouden nemen (Bijlagen handelin-
gen Tweede Kamer, 1894-1895, nr. 180, biz. 53 1.k.).
102.  B.  Schendstok,  biz. 41, vermeldt als bezwaar  dat het ontwerp niet tegemoet  kwam aan het verlangen  naar
een boven de raden staande centrale instantie. Van der Poel, De wet houdende instelling van raden van beroep
voor de directe belastingen,  biz. 3, gewaagt van de bezwaren van sommige kamerleden tegen de bestaande Raden
van Beroep.
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wijl de voorzitter en plaatsvervangend voorzitters zouden worden benoemd door het ge-
rechtshof uit de leden  van  de rechtbank.'03 Tevens  werd als noviteit de mogelijkheid
voorgesteld van beroep in cassatie van de uitspraken van de Raden van Beroep.'04  Het
voordeel van deze structuur zou zijn dat de aldus aan de rechtbanken geparenteerde Ra-
den van Beroep zowel over de feiten als over het recht konden oordelen.'05 Tegen deze

opzet bestonden wel enige bezwaren. Sommige kamerleden gaven de voorkeur aan de
Centrale Raad van Beroep als unificerende instantie van hoger beroep. Anderen zagen
grondwettelijke bezwaren in de attributie van cassatierechtspraak aan de Hoge Raad van
andere uitspraken dan die van de gewone rechter. Minister Kolkman verdedigde de door
hem gekozen structuur door te wijzen op de aanhangige ontwerpen tot regeling van de
administratieve rechtspraak. Het niet inschakelen van de Centrale Raad van Beroep als
tweede feitelijke rechter werd gemotiveerd door te wijzen op de bezwaarprocedure bij

de administratie, die als eerste instantie kon worden beschouwd. Het bezwaar van de ka-
merleden tegen de koppeling tussen de Raden van Beroep en de rechtbanken werd even-
min door Kolkman gedeeld; zijn opvolger Bertling dacht daar in 1914 echter anders over.
Bij Nota van Wijzigingen'06 werden de Raden van Beroep weer als van de rechterlijke
macht onafhankelijke, zelfstandige, colleges aangemerkt'07, waarop spoedig daarna het
wetsontwerp zonder hoofdelijke stemming werd aangenomen.

De Wet op de raden van beroep heeft de fiscale rechtspleging beheerst tot in 1957 de
Raden van Beroep werden vervangen door de (belastingkamers van de) gerechtshoven.
Dat wil overigens niet zeggen dat de Wet van 1914 gedurende die periode geheel onveran-
derd is gebleven. Zo werd vanwege de grote achterstand bij de Raden van Beroep, mede
onder invloed van een rapport van de Vereniging voor Belastingwetenschap, de enkel-

voudige kamer geintroduceerd, een verschijnsel dat later ook bij de gerechtshoven een
plaats zou krijgen. Voorts is in 1929 het aantal leden van de raad - met inbegrip van de
voorzitter - van vier naar drie teruggebracht, waarbij tevens de invloed van de Minister
van Financien op het benoemingsbeleid werd ingeperkt. '08 De leden  van de raden  wer-
den voor twee jaar benoemd en hadden in hun raadsfunctie een nevenbetrekking, waar-
voor zij presentiegeld ontvingen.

De beslissing van geschillen inzake de meeste directe belastingen was aan de Raden van

Beroep opgedragen, maar daarmee is niet gezegd dat de rechtspleging in belastingzaken
uniform geregeld was. In het rapport van de commissie voor de rechtspraak in belasting-
zaken wordt een overzicht gegeven van alle fiscale beroepsinstanties: dat waren er in  1927

103. Art. 1-3 Ontwerp van Wet, Bijlagen handelingen Tweede Kamer 191 1-1912, nr. 144, biz. 44.
104. Art. 17-23 van het ontwerp.
105. MvT, Bijlagen handelingen Tweede Kamer 1911-1912, nr. 144, biz. 21, r.k.
106. Bijlagen handelingen Tweede Kamer 1913-1914, nr. 18.
107. Ook de samenstelling en keuze van de leden van de raad wijzigde hierdoor. De voorzitter werd niet langer
door het gerechtshof uit de rechtbank benoemd, maar door de Kroon op voordracht van de Minister van Finan-
cien. De overige drie leden werden onderscheidenlijk benoemd door (opnieuw) de Minister van Financian, Gede-

puteerde Staten van de provincie en de arrondissementsrechtbank. Bij de Wet van 7 februari 1929, Stb. 38, werd
het aantal overige leden teruggebracht naar twee, en verdween het benoemingsrecht van de Minister van Financien.
108, De benoeming van de leden geschiedde na 1 mei 1929 door de Kroon op voordracht van de Minister van Justi-

tie. B. Schendstok, biz. 50.
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19.'09 Zo is de rechtspraak over de vaak civielrechtelijk getinte geschillen inzake de hef-
fing van registratie-, zegel- en successierechten tot 1956 opgedragen geweest aan de ar-
rondissementsrechtbanken. Voorts is op het gebied van de invoerrechten in 1924, de
Raad van Beroep voor de invoerrechten vervangen door de thans nog bestaande Tarief-
commissie, aan welke instantie in de jaren twintig en dertig steeds meer jurisdictie werd
toegekend."0 Ook wenste de wetgever bij de invoering van bijzondere heffingsmaatre-
gelen of nieuwe belastingen nog wel eens tevens nieuwe instanties in het leven te roepen.
Zo verkreeg in 1925 het gerechtshof te 's-Gravenhage de bevoegdheid om in eerste en
hoogste instantie te oordelen over de toepassing van de Wet op de richtige heffing der
directe belastingen."' Een ander voorbeeld  is het Scheidsgerecht  voor de Vermogens-
aanwasbelasting, dat na de tweede wereldoorlog moest oordelen over onoirbare of op
ongerechtvaardigde wijze verkregen vermogensaanwas.

Van de meeste nieuwe belastingen werd evenwel de rechtspraak aan de Raden van Be-
roep opgedragen, waardoor hun taak steeds omvangrijker werd. Tevens werden de be-
lastingen vanwege de differentiatie naar de verschillende doeleinden steeds meer gede-
tailleerd. Het feit dat de leden van de raad niet hun hoofdwerkzaamheid hadden op het
terrein van het belastingrecht, verhinderde hen zich voldoende te orienteren op de nieuwe
ontwikkelingen op dat gebied. De rechtspraak van de raden ging aldus, vooral in de jaren
na de bevrijding, tekort schieten."2 Deze elementen te zamen noopten de wetgever voor
de belastingrechtspraak een andere richting in te slaan: die van de rechtspraak door een
professionele rechter. 113

2.7. Gerechtshoven

Hierboven werd opgemerkt dat in de jaren na de bevrijding de rechtspraak van de Raden
van Beroep voorwerp was van kritiek. In de vij ftiger jaren sloeg de wetgever een andere
richting in.

Bij de invoering in 1957 van de Wet administratieve rechtspraak belastingzaken (Wet
ARB) zijn de Raden van Beroep voor de directe belastingen opgeheven en is de
rechtspraak opgedragen aan de rechterlijke macht. Doorslaggevend element bij de keuze
voor de rechterlijke macht lijkt het reeds bestaande beroep in cassatie bij de Hoge Raad

109. Verslag der commissie voor de rechtspraak in belastingzaken van de Vereniging voor Belastingwetenschap,
geschrift nr. 2, Purmerend, 1927.
110. Wet van 20 december 1924, Stb. 568.
ill. Wet van 29 april 1925, Stb. 171, in het bijzonder art. 4. Bij de invoering van de Wet administratieve
rechtspraak belastingzaken is deze bevoegdheid aan de hoven overgedragen.
112. MvA Wet administratieve rechtspraak belastingzaken, Bijlagen handelingen Tweede Kamer, 1954-1955, nr.
3704. Met name de Hoge Raad blijkt nogal ontevreden te zijn over de rechtspraak in belastingzaken, geletop zijn
advies aan de Minister van Justitie van 6 november 1947. Ook de Tweede-Kamerleden Hofstra en Oud staken bij
de mondelinge behandeling van dit wetsontwerp hun kritiek niet onder stoelen of banken. Handelingen Tweede
Kamer, 1955-1956, biz. 2517, r.k., resp. biz. 2528,1.k.
113. MvT Wet administratieve rechtspraak belastingzaken. Bijlagen handelingen Tweede Kamer, 1954-1955,
3704, nr. 3, biz. 8.
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te zijn geweest. Nu het nodig is ook de belastingrechtspraak in eerste aanleg op te114 4

dragen aan personen, die daarin hun hoofdfunctie zullen vinden, bestaat er te meer aan-
leiding het verband met de rechterlijke macht niet door te snijden, doch integendeel dit
mede tot de beoordeling in feitelijke aanleg uit te strekken:'15 De opdracht  van de be-
lastingrechtspraak zou volgens het wetsontwerp worden opgedragen aan de gerechtsho-
ven, waaraan belastingkamers zouden worden toegevoegd. De gerechtshoven genoten de
voorkeur boven de rechtbanken, onder meer omdat het aantal deskundige fiscalisten
waaruit de belastingrechters zouden moeten worden gerecruteerd te gering zou zijn om
bij elke rechtbank een belastingkamer te bemannen. Een ander voordeel zou zijn het ho-
gere salaris van de raadsheer, waardoor hoger gekwalificeerde belastingrechters zouden
kunnen worden aangetrokken. De afdoening van het merendeel van de zaken in enkel-
voudige kamer zou aldus zonder bezwaar kunnen plaatsvinden.

Tegen de opdracht van de belastingrechtspraak aan beroepsrechters bestond van de
zijde van de Tweede Kamer niet veel, maar toch wel enige, weerstand'16; zwaarwegende
kritiek werd evenwel aangevoerd tegen de instelling van de belastingkamers bij de ge-
rechtshoven."' Vrees bestond  dat de belastingkamers een vreemd element  in  de  ge-
rechtshoven zouden gaan vormen. Ook ontmoette het bedenkingen dat de gerechtsho-
ven, die vanaf het begin als apptl-colleges bedoeld waren, nu in eerste instantie zouden
gaan rechtspreken.  Bij de invoering van de Raden van Beroep werd door de regering een
tweede feitelijke instantie overbodig geacht vanwege de aanwezigheid van een bezwaar-
fase bij de belastingadministratie. Ditzelfde argument werd nu gebruikt om het gerechts-
hof te laten prevaleren boven de arrondissementsrechtbank. De bewindslieden achtten
het - als enig alternatief - ook mogelijk bijzondere colleges in te stellen bezet met be-
roepsrechters, bijvoorbeeld  in de trant van 'Hoven voor belastingzaken'.'18 Niettemin
bleven zij de voorkeur uitspreken voor de gerechtshoven, daarbij onder meer wijzend op
hun streven en dat van hun voorgangers dat er, 'vooral sedert de bevrijding op gericht
(is) geweest om, waar zulks mogelijk en verantwoord was, rechtspraak te concentreren
bij de gewone rechterlijke macht'.  In de  loop  van de parlementaire discussie werd  van
regeringszijde nog het argument aangevoerd dat de voorgestelde rechtspraak in be-

114. Ook wordt aangevoerd in de MvT (blz. 8, r.k.) dat de cassatie van uitspraken van de raden door de Hoge
Raad heeft geleid tot bevruchting en inspiratie op het gebied van administratieve en gewone rechtspraak.  Daar-
naast klinkt het argument dat het belastingrecht vele begrippen uit het burgerlijke recht heeft overgenomen, waar-
van het ongewenst zou zijn dat deze sterk verschillend geinterpreteerd zouden worden.
115. MvT 1954-1955,3704, biz. 8,1.k.
116. VV 1954-1955, 3704, nr. 4, § 2. De regering interpreteerde deze bezwaren kennetijk anders (MvA, nr. 3704,
paragraaf 2).
117. VV 1954-1955,3704, nr. 4, § 2. Hieraan zal de brief van de presidenten van de gerechtshoven van januari
1955, gericht aan de Minister van Justitie, waarvan de Tweede Kamer een afschrift ontving, niet weinig hebben

bijgedragen.
118. Opvallend is dat de regering de voorkeur zou geven aan de bijzondere 'Hoven voor belastingzaken' boven
de belastingkamer bij de rechtbanken. Naar ik meen hebben met name de standing van een raadsheer en de onmo-

gelijkheid de fiscale rechters bij de rechtbanken adequaat te bezoldigen hierin een rol gespeeld. Vgl. MvA, 3704,
nr. 5, blz. 2, r.k. Vgl. ook het Eindverslag der commissie van rapporteurs, Bijlagen handelingen Tweede Kamer,
1954-1955, 3704, nr. 1589, en de opmerking van het Tweede-Kamerlid Oud, Handelingen Tweede Kamer,
1955-1956, biz. 2529.
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lastingzaken niet in de eerste plaats als een zuiver voorbeeld van administratieve
rechtspraak mag worden gezien, omdat het hier gaat om de toepassing van concrete voor-
schriften en om geldvorderingen, waarbij de rechter voornamelijk zal staan voor vragen
van wetsinterpretatie. 'In het algemeen rechtsbewustzijn levende beginselen van behoor-
lijk bestuur, waarvan b.v. sprake is in de Wet administratieve rechtspraak bedrij fsorga-
nisatie, zullen daarbij slechts zelden in het geding komen. ,119

Ondanks de zeker in het begin sterke weerstanden tegen het wetsontwerp en met name
tegen de keuze van de gerechtshoven werd het regeringsvoorstel uiteindelijk aanvaard.
De aldus tot stand gekomen wet functioneert ook thans nog zonder dat zij in de loop der
tijd fundamenteel gewijzigd is. De belangrijkste wijzigingen betreffen het overbrengen
van de rechtspraak inzake de omzetbelasting van de Tarie fcommissie naar de gerechtsho-
ven per 1 januari 1976 en de in 1983 ingevoerde regeling die beoogt de belastingprocedure
te vereenvoudigen en te versnellen teneinde de afdoening van zaken te bespoedigen. 120

119. Verslag van her mondeling overleg, tevens eindverslag, Bijlagen handelingen Tweede Kamer 1955-1956,3704,
nr. 9, biz. 2,1.k.
120. Wetten van  13 januari  1983, Stb. 52 en Stb. 60, alsmede het KB van 9 februari  1983, Stb. 62. Zie over deze

wetten en het daaraan ten grondslag liggende rapport van de zgn. Commissie-van Vucht; J.W. Zwemmer, FED
Adm. Rechtspraak: Alg. : 37; Ch.J. Langereis, WFR 1980/5480; J.W. Zwemmer, FED Adm. Rechtspr. Alg. :
44; M.A. Wisselink, MBB 1981, nr. 9, Ch.J. Langereis, WFR 1981/5523; J.M.H.M. Hermansen J.B.H. Roben,
Belastingblad 20 juli 1982; J.W. Zwemmer, FED Adm. Rechtspr. Alg : 46; Ch.J. Langereis, WFR 1982/5550;
Ch.J. Langereis en J.B.H. Roben, WFR 1983/5575.
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3. Toegang tot de rechter

3.1. Inleiding

Nadat in het vorige hoofdstuk de historische ontwikkeling van de rechtsbescherming is
belicht, wil ik thans onderzoeken op welke wijze de toegang tot de rechter is verankerd
in het Nederlandse rechtsbestel.

Op meerdere echelons is de toegang tot de rechter vastgelegd: in verdragen, in de
Grondwet en in de wet in formele zin en lagere wetgeving. De wijze waarop deze is gecodi-
ficeerd verschilt nogal qua precisie en bedoeling. In het internationale verdragsrecht
noch in de Grondwet is expliciet aandacht geschonken aan de toegang tot de belasting-
rechter. In de wetgeving in formele zin is een zodanige toegang wel uitdrukkelijk vastge-
legd

De Nederlandse wetgeving erkent, anders dan die van de Bondsrepubliek Duitsland'
of van Frankrijkz het recht op toegang tot de rechter niet als grondrecht. In de Grond-
wet en de belastingwetgeving waarin de toegang tot de rechter is geformuleerd, staat veel-
eer de bevoegdheidstoedeling voorop. Zo is in de Grondwet van 1983 in het hoofdstuk
'rechtspraak' voor de verschillende rechtsgebieden aan de rechterlijke macht competen-
tie toebedeeld. Daarnaast kan aan gerechten die niet tot de rechterlijke macht behoren
op onderscheiden gebieden, waaronder het administratief recht, rechtspraak worden op-
gedragen.

Goed beschouwd is derhalve de mogelijkheid van beroep op of de toegang tot de rech-
ter op geen van de genoemde codificatieniveaus als een grondrecht geformuleerd. Eerst
door de rechtspraak van het Europese Hof voor de rechten van de mens op art. 6 van
het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele
vrijheden, is de toegang tot de rechter als fundamenteel aspect van de rechtsstaat onder-
kend en tot ontwikkeling gekomen. In de Golder-zaa\0 oordeelde het Europese Hof dat
dit aspect in art. 6 van genoemd verdrag besloten ligt.

Onderzocht zal worden in hoeverre verdragsbepalingen op dit punt invloed zouden
kunnen hebben op de bescherming in belastingzaken door de Nederlandse rechter.

1. Vergelijk art. 19, lid 4, tweede volzin, Grundgesetz.
2. Art. L 3 van de Code des tribunaux administratifs jo. art. 32 van de Ordonnance nr. 45-1708 van 31 juli 1945
betreffende de Conseil d'Etat.
3. Arrest van 21 februari 1975. Serie A, Vol. 18, NJ 1975,462 met noot van E.A. Alkema.
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3.2. Het begrip toegang tot de rechter nader beschouwd

Het is niet de bedoeling het begrip toegang tot de rechter hier uitputtend te omschrijven.
Het gaat er slechts om aan te geven welke aspecten van belang zijn bij een beschrijving
van het positieve recht in de volgende onderdelen. Het begrip toegang tot de rechter ga-
randeert een ieder, aldus de omschrijving van Salzwedel, 'dessen geschutztes subjektives
Recht oder Interesse verletzt worden ist, richterliche Oberprufung in tatsachlicher und
rechtlicher Hinsicht'.4 Niet van belang is de vraag of het beroep door de rechter ontvan-
kelijk wordt verklaard. Immers door talloze verzuimen, zoals een indiening van het be-
roep door een onbevoegde, een termijnoverschrijding enz.,  kan de rechter niet aan een
inhoudelijke beoordeling van het geschil toekomen. De belanghebbende kan dan echter
niet stellen dat hem geen rechtsbescherming is geboden. Waar het om gaat is de vraag
of er een feitelijke en reele mogelijkheid was van een effectieve rechtsbescherming door
een onafhankelijke rechterlijke instantie. Deze rechtsbescherming kan vanzelfsprekend
pas effectief zijn als de procedure haar basis vindt in een complex van rechtsregels, die
uiteenlopende aspecten, onder meer een'due process', een adequate rechtshulp en de on-
afhankelijkheid van de rechter garanderen. Men kan deze problematiek ook negatief be-
naderen. De toegang tot de rechter ontbreekt niet alleen ingeval een beroepsweg uitdruk-
kelijk is uitgesloten, maar in feite evenzeer als de financiele drempels te hoog zijn, de pro-
cedure te lang duurt of deze - bijvoorbeeld vanwege het ontbreken van middelen om de
uitvoering van belastingbeschikkingen te beletten - niet effectief genoeg is.

3.3. Internationaal perspectief

3.3.1.  UNIVERSELE  VERKLARING VAN DE RECHTEN  VAN  DE  MENS

In de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, het Internationaal Verdrag in-
zake de Burgerrechten en Politieke Rechten en in het Europees Verdrag tot bescherming
van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden zijn bepalingen opgenomen
die betrekking hebben op de toegang tot de rechter.

In de volgende onderdelen zal met name aandacht worden besteed aan het genoemde
Internationaal Verdrag en het Europees Verdrag. De Universele Verklaring, die dateert
van 10 december 1948, is voor mijn betoog minder van belang omdat deze in juridisch
opzicht niet bindend is. Niettemin wil ik wijzen op een aantal bepalingen in deze Verkla-
ring, welke meer o f minder expliciet een aanspraak van de burger op een rechterlijk oor-
deel willen bevorderen. Zo bepaalt art. 8:

4.  J. Salzwedel, Rechtsstaat im Steuerrecht,  in de bundel Vom Rechtsschutz im Steuerrecht, biz.  38.
5. Zie behalve de gewone 'tekstedities' ook I. Brownlie, Basic documents on human rights.
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'Everyone has the right to an effective remedy by the competent national tribunals for acts violating the fundamen-
tal rights granted him by the constitution or by law.' Art. 10 luidt aldus: 'Everyone is entitled in full equality to
a fair and public hearing by an independent and impartial tribunal, in the determination of his rights and obliga-
tions and of any criminal charge against him.'

De betrekkelijke juridische waarde van deze bepalingen neemt niet weg dat in deinterna-
tionale rechtsorde de toegang tot de rechter als een fundamenteel recht van de burger
wordt gezien.

3.3.2. INTERNATIONAAL VERDRAG INZAKE DE BURGERRECHTEN EN DE POLITIEKE RECHTEN

3.3.2.1.  Rechtskracht  en  werking

In het Internationaal Verdrag inzake de Burgerrechten en de Politieke Rechten komt een
aantal bepalingen voor die op de toegang tot de rechter betrekking hebben. Hierna wil
ik onderzoeken of sommige daarvan ook voor het belastingrecht van belang zouden kun-
nen zijn. Eerst wil ik evenwel een enkel woord wijden aan de rechtskracht van dit verdrag
en de wijze waarop deze kan worden geeffectueerd.

Het Internationaal Verdrag inzake de Burgerrechten en de Politieke Rechten, dat ook
wel wordt aangeduid met de term 'Covenant', is tot stand gekomen in het kader van de
Verenigde Naties en kan als een vervolg worden gezien van de eerdervermelde Universele
Verklaring van de Rechten van de Mens. Na langdurig onderhandelen werd dit verdrag
door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties op 16 december 1966 aanvaard.
Het bindt alleen de staten  die het hebben geratificeerd.

Op 11 maart 1979 is dit verdrag, te zamen met het ook van de VN afkomstige Interna-
tionaal Verdrag inzake Economische, Sociale en Culturele Rechten in Nederland bin-
dend geworden. In het Verdrag zijn drie procedures voorzien. De eerste, en tevens de eni-
ge waaraan de verdragsstaten verplicht onderworpen zijn, is de rapportageprocedure.
Elke verdragsstaat is krachtens art. 40 verplicht binnen een jaar van inwerkingtreding
van het Verdrag voor de staat die erbij partij is, en voorts telkens wanneer het Comite
voor de Rechten van de Mens daarom verzoekt, verslag uit te brengen over de maatrege-
len die getroffen zijn en de voortgang die geboekt is ter verwezenlijking van de in het Ver-
drag erkende rechten. Deze verslagen worden bestudeerd door voornoemd Comitd, dat
evenwel geen bindende uitspraak kan doen over de vraag of en in hoeverre een staat aan
zijn verplichtingen heeft voldaan. Niettemin kan men aannemen dat van de rapportage
door dit Comitd aan de Economische en Sociale Raad van de Verenigde Naties of aan
de Algemene Vergadering zowel een preventieve als een repressieve werking uitgaat.

De tweede procedure is de in art. 41 vastgelegde, overigens weinig gehanteerde, staten-
klacht, welke inhoudt dat een verdragsstaat zich kan wenden tot het genoemde Comit6
met de mededeling dat een andere verdragsstaat zich niet houdt aan de in het Verdrag
neergelegde verplichtingen.

Belangrijker is de derde procedure betreffende het individuele klachtrecht. Deze pro-
cedure is in een afzonderlijk protocol opgenomen, en kan alleen worden ingesteld tegen
verdragsstaten die ook het protocol hebben geratificeerd. Deze klacht, die kan worden
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ingediend door degene die onder de jurisdictie van een zodanige staat valt, wordt bij het
meergenoemde Comitd ingediend. Het Comite behandelt de klacht, anders dan art. 14
van het Verdrag voor de rechterlijke procedure voorschrijft, achter gesloten deuren en
uitsluitend op basis van de ontvangen informatie van de klager en de aangeklaagde staat.
De beslissingen van het Comita kunnen bij gegrondheid van de klacht leiden tot een uit-
nodiging aan de regering van de desbetreffende staat tot het treffen van maatregelen.
Sinds de inwerkingtreding van het protocol in  1975  zijn 124 klachten binnengekomen,
waarvan er medio 1982 32 tot een eindoordeel hebben geleid.6

Niet in de laatste plaats vormt het Covenant door de ratificatie een internationale
rechtsnorm voor Nederland, die uiteraard ook werking heeft in Nederland. Het Verdrag
heeft althans voor wat een aantal bepalingen betreft rechtstreekse of directe werking. Of,
zoals art. 93 van de Grondwet het omschrijft:

'Bepalingen van verdragen en besluiten van volkenrechtelijke organisaties, die naar haar inhoud een ieder kunnen
verbinden, hebben verbindende kracht nadat zij zijn bekend gemaakt.'

De Hoge Raad heeft reeds de rechtstreekse toepasselijkheid erkend van art. 14 van het
Covenant, waarin de toegang tot de rechter is gecodificeerd.7 De conclusie luidt dan
ook dat een justitiabele bij de Nederlandse rechter op de rechtstreeks werkende bepalin-
gen van het Verdrag een beroep kan doen.

3.3.2.2. De toegang tot de rechter

In art. 2, lid 3 van het Verdrag is vastgelegd:

'Each State Party to the present Covenant undertakes:
a.  To ensure that any person whose rights or freedoms as herein recognized are violated shall have an effective

remedy, notwithstanding that the violation has been committed by persons in an official capacity;
b.  To ensure that any person claiming such a remedy shall have his rights thereto determined by competent judi-

cial, administrative or legislative authorities, or by any other competent authority provided for the legal system
of the State, and to develop the possibilities of judicial remedy;

c.   To ensure that the competent authorities shall enforce such remedy when granted.'

De desbetreffende bepaling, waaraan gelet op haar plaatsing kennelijk groot gewicht toe-
komt, bevat een verplichting voor de staat en niet een aanspraak van de burger. Alhoewel
het bepaalde onder b ook vormen van bezwaar of beroep anders dan bij een onafhanke-
lijke rechter mogelijk acht, worden de staten aangespoord met name rechterl<ike toetsing
open te stellen.

6. P. van Dijk, De op Nederiand rustende internationale verplichtingen ter zake van een behoorlijke rechtspraak,
preadvies, Handelingen 1983, Nederiandse Juristen-Vereniging, blz. 24.
7. HR 23 september 1980 met conclusie van advocaat-generaat Remmelink, NJ 1981,116 met noot van G.E. Mui-
der; HR 4 november 1980, NJ 1981, 117 met noot van Th.W. van Veen; HR 14 april 1980, met conclusie van
advocaat-generaal Remmelink,  NJ  1981, 401.
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In onmiddellijke samenhang met art. 2, eerste lid, is de toegang tot de rechter voorzien
in art. 14 van het Covenant:

' 1. All persons shall be equal before the courts and tribunals. in the determination of any criminal charge against
him, or of his rights and obligations in a suit of law, everyone shall be entitled to a fair and public hearing by a
competent, independent and impartial tribunal established by law. The press and the public may be excluded from
all or part of a trial for reasons of morals, public order (ordrepublic) or national security in a democratic society,
or when the interest of the private lives of the parties so requires, or to the extent strictly necessary in the opinion
of the court in special circumstances where publicity would prejudice the interests of justice; but any judgment
rendered in a criminal case or in a suit of law shall be made public except where the interest of juvenile persons
otherwise requires  or the proceedings concern matrimonial disputes or the guardianship of children.'

Nadere analyse van het eerste lid van art. 14 is noodzakelijk om te bezien in hoeverre dit
betrekking kan hebben op belastingzaken. De - hier niet weergegeven - overige leden

(2-7) van art. 14 betreffen uitsluitend strafrechtelijke vervolgingen, maar in het eerste lid
wordt ook gesproken van 'In the determination (...) of his rights and obligations in a suit
of law', of zoals de geautoriseerde Nederlandse vertaling luidt: 'het vaststellen van zijn
burgerlijke rechten en verplichtingen  in een rechtsgeding'.

Betekent dit laatste nu dat de burger slechts voor privaatrechtelijke geschillen toegang
tot de rechter moet hebben? De geautoriseerde Nederlandse vertaling en de - naast de
Engelse - authentieke Franse tekst lijken in deze richting te wijzen. De Franse tekst luidt
als volgt:

'Toute personne a droit & ce que sa cause soit entendue equitablement et publiquement par un tribunal compatent,
indapendant et impartial, ttabli par la loi, qui dacidera soit du bien-fonda de toute accusation en matiere penale

dirigae contre elle, soit des contestations sur droit et obligations de caracttre civil.'

De Engelse tekst biedt evenwel ruimte om de toepassing van art. 14 niet uitsluitend te be-
perken tot privaatrechtelijke geschillen. Veeleer lijkt hier sprake van de aanduiding van
alle overige geschillen, aangezien zich daarbuiten geen andere geschillen laten denken.
In deze opvatting zouden ook geschillen die niet strikt tot het burgerlijke recht beperkt
blijven, maar meer van publiekrechtelijke aard zijn onder de werking van art. 14 kunnen
vallen. Anders dan de American Convention on Human Rights8, alwaar in art. 8, lid 2,
na 'rights and obligations' is toegevoegd: 'of a civil, labor, fiscal, or any other nature'
schenkt het Covenant derhalve geen klare wijn. Tot op heden is mij geen interpretatie
van de onderhavige bepaling, noch van de zijde van de organen van de Verenigde Naties,
noch van de zijde van de Nederlandse rechter bekend, zodat de vraag of de toegang tot
de rechter in belastingzaken gefundeerd kan worden op art. 14 van het Covenant onbe-
antwoord moet blijven. Ik acht een zodanige zienswijze mede gelet op de strekking van
de onderhavige bepaling evenwel zeker niet onverdedigbaar.

8. Getekend op 22 november 1969; zie noot 5 supra.
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3.3.3. EUROPEES VERDRAG TOT BESCHERMING VAN DE RECHTEN VAN DE MENS
EN DE FUNDAMENTELE VRIJHEDEN

3.3.3.1. Rechtskracht en werking

Toen bleek dat in het kader van de Verenigde Naties voorlopig geen algemeen bindende
regeling voor de bescherming van de rechten van de mens tot stand zou komen, heeft de
Raadgevende Vergadering van de Raad van Europa een ontwerpverdrag opgesteld om
een zodanige regeling in Europees verband te realiseren. Dit verdrag, voluit 'Europees
Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden' ge-
heten, en hierna de Europese Conventie genoemd, is op 4 november 1950 gesloten en trad
voor Nederland op 31 augustus 1954 in werking.

Alle lid-staten van de Raad van Europa zijn partij bij de Europese Conventie. Evenals
bij het voormelde Internationale Verdrag het gevalis, behelst de Europese Conventie een
aantal bepalingen die in het algemeen directe werking hebben. Dat het in dit kader cen-
traal staande art. 6 van de Europese Conventie zich voor een rechtstreekse toepassing
leent is reeds meermalen door de Hoge Raad erkend. Wat daarvan de gevolgen zouden
kunnen zijn voor de heffing van belastingen zal hierna worden onderzocht.

Een bijzondere taak op het gebied van de toepassing van de Europese Conventie is op-
gedragen aan de Europese Commissie voor de Rechten van de Mens (hierna ook aange-
duid als de Commissie) en het Europese Hof voor de Rechten van de Mens (hierna ook
aangeduid als het Hof). Bij de Europese Commissie kunnen lid-staten schendingen van
mensenrechten in andere lid-staten aanmelden. Van deze mogelijkheid wordt slechts een
spaarzaam gebruik gemaakt. Een enkel voorbeeld betreft de klacht van onder andere Ne-
derland tegen de schending van de mensenrechten in Griekenland onder het kolonelsregi-
me. In de regel voelen de lid-staten er echter weinig voor hun onderlinge betrekkingen
door een zodanige klacht te laten beinvloeden. Van meer betekenis is dan ook de moge-
lijkheid van een klachtrecht voor burgers. Mits eerst alle nationale rechtsmiddelen zijn
uitgeput, kan een burger binnen zes maanden nadat de definitieve beslissing is gegeven
een klacht indienen bij de Europese Commissie.9 Dit klachtrecht staat echter niet open
tegenover lid-staten die dit klachtrecht niet erkennen, zoals thans, Turkije.

Verklaart de Commissie een klacht ontvankelijk - hetgeen slechts in 21/2 % van alle ge-
vallen gebeurtio - dan onderzoekt zij niet alleen de hoofdzaak, maar tracht zij boven-
dien  tussen de particulier en de lid-staat te bemiddelen. 1 1 Indien een minnelijke schik-
king wordt bereikt rapporteert de Commissie over de zaak, waarmee deze dan is afgehan-
deld. Komt geen minnelijke schikking tot stand, dan rapporteert de Commissie haar be-
vindingen en legt zij haar oordeel over de gegrondheid van de klacht voor aan het Comit6
van ministers. 12

9. Art. 26 Europese Conventie.
10. H.G. Schermers, Internationaal publiekrecht voor de rechtspraktijk, biz. 201.
11.  P. van Dijk, preadvies, Handelingen 1983 Nederlandse Juristen-Vereniging, blz.  13.
12. Art. 31 Europese Conventie.
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Binnen drie maanden na de overhandiging van het rapport kan de Commissie, maar
ook de desbetreffende lid-staat, de zaak voorleggen aan het Europese Hof voor de Rech-
ten van de Mens. Voorlegging kan alleen plaatsvinden als de lid-staat tegenover wie ge-
klaagd wordt het oordeel van het Hof - desnoods ad hoc - als bindend aanvaardt; door
een enkele staat, waaronder Turkije, is deze bindende rechtsmacht niet aanvaard. Legt
de Commissie o f de lid-staat de zaak niet voor aan het Ho f, dan doet de genoemde Raad
van  Ministers  de  zaak  af.n

In het hiervoorgaande ligt besloten dat het Hof slechts kennis neemt van ontvankelijke
klachten die reeds de zeef van de Commissie zijn gepasseerd. Bovendien - en dat is de
achilleshiel van de procedure - kan de particulier noch zelf zijn klacht voorleggen aan
het Hof, noch in de procedure voor het Hof de zelfstandige rol van procespartij inne-
men.14 Het percentage van klachten dat aldus uiteindelijk het Hof bereikt is dan ook
uiterst gering. Daartegenover staat dat de zaken die uiteindelijk worden behandeld zeer
belangrijk zijn en van invloed zijn (geweest) op de rechtsvorming binnen veel lid-
staten. 15

De arresten van het Hof binden in beginsel uitsluitend de bij de zaak betrokken staten,
maar het spreekt voor zich dat de door het Hof gegeven interpretatie van de Europese
Conventie ook in zaken die niet tegen Nederland gericht zijn vaak van invloed zal zijn.
Het gezag van het Hof is zo groot, dat de nationale rechter diens uitlegging tot richtsnoer
zal nemen. Zo heeft de Hoge Raad in zijn arrest van 18 januari  1980,  NJ  1980,463  het
bekende, tegen Belgib gewezen, Marckx-arrest16 inzake de rechtspositie van buitenech-
telijke kinderen, spoedig gevolgd. In de rechtsoverwegingen van het arrest van 19 juni
1985, BNB 1986/29, heeft de Hoge Raad uitdrukkelijk verwezen naar de rechtspraak van
het Hof, in het bijzonder naar het arrest van 21 februari 1984, inzake Ozturk tegen de
Bondsrepubliek Duitsland. 17

Helaas heeft de nationale rechter geen mogelijkheid het Hof met betrekking tot de uit-
legging van een bepaling van de Europese Conventie om een prejudiciele beslissing te ver-
zoeken.18 De nationale rechter zal in een voorkomend geval van interpretatie van een
zodanige rechtsnorm dan ook, met inachtneming van de rechtspraak van het Hof, op ei-
gen kompas moeten varen.

13.  Art. 32 Europese Conventie.
14. Vergelijk art. 48 Europese Conventie. Zie daarover Van Dijk en Van Hoof, De Europese Conventie in theorie
en praktijk, biz. 164 e.v.
15. De arresten van het Hof worden gepubliceerd in de B-serie van Publications of the European Court of Human
Rights (hierna ECHR), een selectie wordt gepubliceerd in de tijdschriften Europaische Grundrechte Zeitschrift
en Human Rights Law Journal. Voorts is in 1983 verschenen bij Carl Heymanns Verlag 'Digest of Case Law con-
cerning the European Convention on Human Rights', welke geschriften ook niet clders gepubliceerde beslissingen
bevat.

16. Arrest van 13 juni 1979, Publ. ECHR, Series A, Vol. 31, NJ 1980,462.
17. Publ. ECHR, Series A, Vol. 73 (1984).
18.1dem P. van Dijk, preadvies, biz. 42.
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3.3.3.2. Toegang tot de rechter

Evenals in art. 2, lid 3, van het Internationale Verdrag is in het Europese Verdrag de be-
scherming van de in het Verdrag bedoelde rechten voorzien. Art. 13 van het Europese
Verdrag luidt in de authentieke Engelse tekst:

'Everyone whose rights and freedoms as set forth in this Convention are violated shall have an effective remedy
before a national authority notwithstanding that the violation has been committed by persons acting in an o fficial
capacity.'

Het is verre van duidelijk wat onder een 'effective remedy' ('un recours effectif') moet
worden verstaan. Moet men aannemen dat art. 13 uitsluitend een beroep op een onafhan-
kelijke rechter voorschrijft? Zover heeft het Hof niet willen gaan.

Het begrip 'authority' behoeft niet noodzakelijkerwijs in te houden dat in alle instan-
ties sprake is van een onafhankelijke rechter. In de Klass-zaak 19 oordeelde het Hof:

'The rule of law implies, inter alia, that an interference by the executive authorities with an individual's rights
should be subject to an effective control which should normally be assured by the judiciary, at least in the last
resort, judicial control o ffering the best guarantees of independence,  impartiality and proper procedure'.

Een procedure van bezwaar voor de administratie gevolgd door een beroep op een rech-
terlijke instantie voldoet derhalve geheel aan de eis van art. 13, zoals de Hoge Raad in
rechtsoverweging 3.1  van zijn arrest van  19 juni  1985, BNB 1986/29, terecht vaststelde.
Een zodanige procedure voldoet echter niet aan art. 14 van het Internationaal Verdrag
inzake burgerrechten en politieke rechten, welke bepaling twee rechterlijke instanties,
dat wil zeggen  ook een hoger beroep op een rechterlijke instantie voorschrijft

J. Raymond veronderstelt dat de factoren die bepalen of er een'effective remedy' aan-
wezig is (geweest) kunnen worden afgeleid van de voorwaarden die aan de toepassing van
art. 26 van de Conventie zijn verbonden.20 Deze eisen zijn:
1. de klager moet een procedure kunnen aanvangen die tot een beslissing van de desbe-

treffende autoriteit kan leiden;
2. de autoriteit moet de bevoegdheid hebben de beweerde, reeds begane, inbreuk te her-

stellen;
3. er mag geen teken zijn dat erop wijst dat de remedie niet effectief is;
4. de remedie mag niet slechts een herhaling behelzen van een middel dat reeds is benut.
De betekenis van art. 13 van de Europese Conventie is om verschillende redenen beperkt.
Allereerst wordt aangenomen dat art. 13 geen rechtstreeks werkende bepaling is. 21

Voorts heeft de Commissie geoordeeld dat art. 13 op een lid-staat noch de verplichting

19. Arrest van 6 september 1978 (zaak-Klass), ECHR, Series A, Vol. 28 (1978), par. 55, Ars Aequi 1979, biz.
327-334 met noot van E.A. Alkema.
20. J. Raymond, A contribution to the Interpretation of Article 13 of the European Conventionon Human Rights,
5 Human Rights Review, 161.
21. E.A. Alkema, Studies over Europese Grondrechten, biz. 67; J.  Vklu, Les recours des individus devant les in-
stances nationales en cas de violation du droit europ&n, biz. 196 e.v.
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legt tot het opnemen van een remedie in de Grondwet, noch om verschillende rechterlijke
instanties in het leven te roepen.n Bovendien is de aanspraak op een rechterlijke toet-
sing in deze bepaling beperkt tot de rechten in het Verdrag en de protocollen.23 Ten slot-
te hebben art. 5, lid 4 en het hierna te bespreken art. 6 van de Europese Conventie, welke
bepalingen wel rechtstreeks werken, als lex specialis voorrang. 24

Het gebied dat door art. 13 en niet door art. 5, lid 4 en art. 6 wordt bestreken is boven-
dien betrekkelijk gering van omvang en behelst in feite uitsluitend grondrechten die niet
tevens de in art. 6 genoemde 'civil rights and obligations' zijn.

Indien evenwel onder'rights and freedoms' als bedoeld in art.  13 hetzelfde zou worden
begrepen als onder 'civil rights' zou art. 13 in feite overbodig zijn. Met Hirsch Ballin wil
ik ervan uitgaan dat art. 6 mede voor bepaalde in het Verdrag of elders beschermde
grondrechten kan gelden.2S Schending van art. 1 van het Eerste Protocol (de eigen-
domsgarantie) levert, aldus Hirsch Ballin, een voor de hand liggend voorbeeld dat zaken
binnen het toepassingsgebied van beide artikelen kunnen vallen, waarbij art. 6 als speci-
fieke en verder reikende bepaling derogeert aan art. 13.

Van meer betekenis voor het recht van de burger op de toegang tot de rechter is het
reeds enige malen genoemde art. 6 van de Europese Conventie, dat sterke overeenkomst
vertoont met art. 14 van het Internationaal Verdrag. Art. 6, eerste lid, luidt aldus:

'ln the determination of his civil rights and obligations or of a criminal charge against him, everyone is entitled
to a fair and public hearing within a reasonable time by an independent and impartial tribunal established by law.
Judgement shall be pronounced publicly but the press and public may be excluded from all or part of the trial
in the interest of morals, public order or national security in a democratic society, where the interests of juveniles
or the protection of the private life of the parties so require, or to the extent strictly necessary in the opinion of
the court in special circumstances where publicity would prejudice the interests of justice.'

In art. 6, eerste lid, zijn, zoals hierna zal worden uiteengezet, twee doelstellingen door
elkaar gevlochten: enerzijds een recht op een behandeling door een onafhankelijke rech-
ter, anderzijds de waarborgen waaraan een procedure bij die rechter moet voldoen. Met
deze eigenschap is ook genoemd art. 14 van het Internationaal Verdrag behept. Anders
dan in laatstvermelde bepaling ('rights and obligations') spreekt art. 6 van de Europese
Conventie van 'civil rights and obligations', in de geautoriseerde Nederlandse vertaling
aangeduid als'burgerlijke rechten en verplichtingen'. Voor zowel art.  14 van het Interna-
tionaal Verdrag als art. 6 van de Europese Conventie spreekt de officiele Franse tekst van
'droits et obligations  de caract&e civil'.

Uit de rapporten van de Commissie en de rechtspraak van het Hof blijkt dat het begrip
'civil rights and obligations' meer omvat dan alleen zuiver privaatrechtelijke rechten en

22.  X legen de Bondsrepubliek  Duitsiand (448/59) CD 3.X  tegen de Bondsrepubliek  Duitsland (2111 /66) CD 29.
1

23. Rapport van 17 juli 1980, D. en R. 21 (1981), blz. 5 (35). Zo ook de rapporten van 8 oktober 1980 in de zaak
Sporrong en Lonnroth,  §  154, en van  11  oktober  1980, in de Si/ver-zaak, § 438-442.
24. Arrest van 9 oktober 1979 in de Airey-zaak, Publ. ECHR, Series A, Vol. 32 (1980), biz. 18; Rapport van 15
oktober 1980 in de zaak Foti, Lentz'ni, Cenerini en Gu/i, §  151.
25. E.M.H. Hirsch Ballin, Het grondrecht op behoorlijke rechtspraak in het Nedertandse administratieve recht,
preadvies, Handelingen 1983, Nederlandse Juristen-Vereniging, blz. 23.
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verplichtingen. In het volgende onderdeel zal worden onderzocht of en in hoeverre ook
geschillen betreffende belastingheffing onder de werking van art. 6 van de Europese
Conventie zouden kunnen vallen.

3.3.3.3. 'Civil rights and obligations'

Wat onder 'civil rights and obligations' moet worden verstaan is door de opstellers van
de Europese Conventie niet aangegeven. Of daarmee bijvoorbeeld een onderscheid
wordt gemaakt ten opzichte van art. 14 van het Internationaal Verdrag, dat spreekt van
'rights and obligations in a suit of law', is niet duidelijk. Te meer niet, nu de Franse tekst
in beide gevallen spreekt van 'droits et obligations de caracttre civil'. Uit vorenstaande
moge reeds blijken dat art. 6 terminologisch onduidelijk is, hetgeen bovendien versterkt
wordt door de verschillen tussen de uitlegging die de Commissie en het Hof aan deze be-
paling geven. Voeg hieraan toe de interpretaties van de nationale rechters in de lid-staten,
waaronder de Nederlandse rechter, en het zal duidelijk zijn dat de vaststelling van de reik-
wijdte van deze bepaling soms speculatief van aard is. Voor het onderzoek zal vooral de
gezaghebbende rechtspraak van het Hof als leidraad gelden.

In de zaak-Delcourt 6 heeft het Hof een restrictieve interpretatie van art. 6 afgewe-
zen: 'In a democratic society within the meaning of the Convention, the right to a fair
administration of justice holds such a prominent place that a restrictive interpretation
of Article 6 (1) would not correspond to the aim and the purpose of that provision.' Met
dit oordeel heeft het Hof niet alleen zichzelf maar ook de nationale rechter een richtlijn
gegeven. Dat het Hof een dergelijke opstelling koos kan enerzijds worden toegeschreven
aan de uiteenlopende rechtsstelsels van de lid-staten, waardoor de grenzen tussen
publiekrecht en privaatrecht - die op zichzelf al moeilijk te trekken zijn27 - niet op
grond van dezelfde criteria getrokken kunnen worden. Anderzijds zou een op het gebied
van de rechtsbescherming zo belangrijke bepaling door een restrictieve uitlegging sterk
aan effectiviteit inboeten.

Voor een effectieve toepassing van de in art. 6 gegarandeerde rechten, voor de ge-
wenste rechtseenheid en rechtszekerheid en voor het verkrijgen van voldoende afstand
tot het nationale recht kozen zowelde Commissie als het Hof voor een interpretatie'inde-
pendently of the rights existing in the law of the High Contracting Parties, even though
the general principles of the domestic law of the High Contracting Parties must necessari-
ly  be taken into consideration  in any such interpretation'.

In de zaak-Ringeisen moest het Hof oordelen over een eigendomsoverdracht van

grond, waarbij de goedkeuring door een Oostenrijkse administratieve instantie voor-
waarde vormde voor de eigendomsovergang.28 Toen deze aan Ringeisen, die landbouw-

26.  Arrest van 17 januari  1970,  Publ. ECHR, Series A,  Vol.  11  ( 1970),  biz.  15.
27. Vergelijk J. van der Hoeven, De magische lijn. Verkenningen op de grens van publiek- en privaatrecht, in de
bundel Honderd jaar rechtsleven, Zwolle, 1970, blz. 201-219; H.C.F. Schoordijk, Bestuursrecht en privaatrecht,
rede Katholieke Hogeschool Tilburg, Deventer, 1984.
28. Arrest van 16 juli 1971, Publ. ECHR, Series A, Vol. 13 (1971), biz. 39.
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grond wilde verkopen als bouwterrein, haar goedkeuring onthield, ging deze in beroep
bij de'Landesgrundverkehrskommission'. Moest nu de civietrechtelijke eigendomsover-
dracht de doorslag geven, dan wel de sterk administratieve procedure bij deze'Kommis-
sion'? Het Hof koos voor het eerste, door voorop te stellen dat de vraag of de rechterlijke
procedure in kwestie van civielrechtelijke, strafrechtelijke of administratiefrechtelijke
aard is, niet beslist of er al of niet burgerlijke rechten en verplichtingen in het geding zijn.
Evenmin werd de aard van het op de te beslissen zaak toepasselijke recht, noch de vraag
of tan partij dan wel beide partijen een overheidsinstantie waren doorslaggevend
geacht.29 Het Hof vervolgt dan:

'the French  expression * contestations  sur  (des)  droits  et  obligations  de  caractere  civil'  covers  all  proceedings the
result of which is decisive for private rights and obligations.  The English text  'determination o f. . . civil rights and
obligations', confirms this interpretation'.

In de zaak-KOnig, waarin de klager een arts was die de intrekking door de overheid van
zijn bevoegdheid de geneeskunst uit te oefenen aanvocht, heeft het Hof dit standpunt
herhaald.30

In een geschil over een tijdelijke schorsing van voornoemde bevoegdheid in de zaak
van Le Compte,  Van Leuven en De Meyereheefthet Hofhetcriteriumaangescherptdoor
te eisen, dat 'the result of the proceedings must be directly decisive for such a right'.11
Met andere woorden, als de uitkomst van het geschil in een verwijderd verband staat tot
het recht ofde verplichting komt de rechter aan een toepassing van art. 6 van de Europese
Conventie niet toe.

Ondanks de betrokkenheid van de overheid met de handelingen van particulieren werd
aangenomen dat de geschillen die Ringeisen, KiSnig en Le Compte, Van Leuven en De
Meyere met haar hadden onder de werking van laatstvermelde bepaling vielen. Het ging
hier echter om overheidstoezicht op handelingen van particulieren waarmee deze deelne-
men aan het rechtsverkeer met andere particulieren. Saillanter was daarom de zaak van
Sporrong en L6nnroth, omdat de onteigeningsprocedure waarover geschil was ontstaan
de uitoefening van het eigendomsrecht tegenover de overheid zelf betrof.12 Die over-
heidsbevoegdheid tot onteigening tastte de eigendomsrechten aan en leidde derhalve tot
een geschil over de betekenis van art. 6. Het Hof oordeelde dat het feit dat het rechtsge-
schil betrekking heeft op een administratieve handeling, door een bevoegd orgaan in de
uitoefening van openbaar gezag verricht, niet behoeft uit te sluiten, dat er van een 'deter-
mination of civil rights' in de zin van art. 6 (1) sprake is.33 In de eerdere Golder-zaak

29. Vgl. de andersluidende conclusie van de Commissie, Series B, Vol. 11 (1970-1971), blz.  71,  'that (...) "civil
rights and obligations" must be interpreted restrictively so as to comprise such legal relationships only as are typi-
cal between private individuals, to the exclusion o f such legal relations in which the citizen is confronted with those
who excercise public authority'.
30. Arrest van 28 juni 1978, Publ. ECHR, Series A, Vol. 27 (1978), blz. 30.
31. Arrest van 23 juni 1981, Publ. ECHR, Series A, Vol. 43.
32. Arrest van 23 september 1982, Publ. ECHR, Series A, Vol. 52.
33. De Commissie stelde in haar rapport van 8 oktober 1980, § 135-138, dat de procedure niet leidde tot een 'deter-
mination of civil rights'.
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had het Hof reeds beslist dat ook het recht op toegang tot de rechter zelf een 'civil right'
is, ook wanneer dit tegenover een overheidsinstantie wordt ingeroepen.34

Het voorgaande zal duidelijk maken dat het Hof het begrip'contestation sur des droits
et obligations de caracthe civil' extensief interpreteert, daarbij voorrang gevend aan een
uitlegging naar doel en strekking van art. 6 (1) van de Europese Conventie.

Het toepassingsgebied van deze bepaling is aldus aanzienlijk ruimer dan men bij het
lezen ervan a prima vista zou verwachten. Ook overheidshandelingen tegenover particu-
lieren - waaronder rechtspersonen worden begrepen - kunnen tot het inroepen van art.
6 leiden, ingeval een geschillenbeslechting inzake een publiekrechtelijke rechtsbetrek-

king direct bepalend is voor iemands privaatrechtelijke rechten en verplichtingen, dat wil
zeggen, zijn privaatrechtelijke rechtspositie. ls

3.3.3.4.  'Civil  rights'  en  publiekrecht  nader  bezien

Naar uit voormelde recente rechtspraak van het Hof blijkt, is art. 6 van de Europese Con-
ventie niet alleen van toepassing op zuiver privaatrechtelijke geschillen, maar ook op ge-
schillen van publiekrechtelijke aard die een rechtstreekse uitwerking hebben op iemands

privaatrechtelijke rechten en verplichtingen. Met het oordeel van het Hof in de zaak van
Le Compte, Van Leuven en De Meyere dat dergelijke geschillen rechtstreeks bepalend
moeten zijn voor iemands privaatrechtelijke rechtspositie, is het uitgesloten dat slechts
een zwak verband met of indirecte gevolgen voor deze rechtspositie tot het inroepen van
art. 6 zouden kunnen leiden. 36

Met de bepaling (determination) van iemands privaatrechtelijke rechtspositie wordt
in dit arrest - naar aanleiding van de dissenting opinion van Mrs. Frowein en Polak (§ 49)
- bedoeld 'a direct and material interference with the right'. Een beperkte inperking of
aantasting van een privaatrechtelijke rechtspositie kan niet als zodanig worden gezien.
In de zaak Le Compte c.s. zou het Hof waarschijnlijk anders hebben beslist indien de
artsen niet - overigens tijdelijk - waren geschorst in hun bevoegdheid de geneeskunst uit
te oefenen, maar een andere disciplinaire maatregel (waarschuwing, reprimande) zou
zijn getroffen. 37 Hieruit kan men afleiden dat de omvang of intensiteit van de inbreuk

of inperking van betekenis is voor de vraag of art. 6 aan de orde komt.
Wat nu onder rechtstreeks bepalend moet worden verstaan is niet op voorhand zonne-

klaar. Vanzelfsprekend beinvloeden het publiekrecht en het privaatrecht elkaar, in meer-
dere of mindere mate. Zo lijdt het geen twijfel dat publiekrechtelijke vergunningen in-

vloed hebben op iemands beroep, bedrijf, onroerend goed enz. De vaststelling van derge-

34. Arrest van 21 februari 1975, Publ. ECHR, Series A, Vol. 18 (1975).
35. Vgl. E.M.H. Hirsch Ballin, preadvies, biz. 31 die meent dat art. 6 ook werkt, indien de publiekrechtelijke ge-
schillenbeslechting bepalend kan zijn voor iemands privaatrechtelijke rechtspositie. P. van Dijk, preadvies, biz.
77 gaat mijns inziens te ver door te stellen dat, waar een rechisverhouding tussen particulier en overheid in het

geding is, art. 6 (1) van toepassing kan zijn.
36. Arrest van 23 juni 1981. Publ. ECHR, Series A, Vol. 43 (1981), NJ 1982,602.
37. Zie § 49 van het in de vorige noot genoemde arrest.
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lijke en andere publiekrechtelijke rechtsbetrekkingen en dus ook een geschil daarover -
omdat dit evenzeer voert tot een zodanige vaststelling (door bezwaar- of beroepsinstan-
tie) - kan derhalve iemands privaatrechtelijke rechtsbetrekking bepalen. Het voorgaan-
de zal duidelijk maken waarom (een geschil over) een publiekrechtelijke beslissing om
iemand niet in overheidsdienst te nemen niet onder de werking van art. 6 kan vallenls,
een publiekrechtelijke beslissing die gevolgen heeft voor iemands (privaatrechtelijk) be-
roep als arts echter wel. Men zou ook in het geval van de overheidsbetrekking kunnen
stellen dat deze gevolgen heeft voor iemands aanzien, reputatie, financiale positie en der-
gelijke, maar dat zijn slechts indirecte gevolgen van de weigering tot aanstelling.

Hirsch Ballin gaat nog een stap verder door te veronderstellen dat de publiekrechtelij-
ke beslissing ook gericht moet zijn op vaststelling van een privaatrechtelijke rechtsposi-
tie.39 Een achteraf, los van de beoogde uitwerking van de publiekrechtelijke rechtsbe-
trekking intredend privaatrechtelijk gevolg voldoet zijns inziens niet aan het criterium
'directement dtterminant: Een dergelijke beperking valt in de rechtspraak van het Hof
niet te lezen. Veeleer lijkt heterop alsof het Hof twee zelfstandige criteria stelt. Allereerst
moet het voorwerp of een van de voorwerpen van het geschil een 'civil right' zijn. Voorts
moet de uitkomst van het geschil bepalend voor dat 'right' zijn.

Met woorden als gericht  zijn op en beoogde uitwerking sluipt ten onrechte een subjec-
tiefelement in de criteria voor de toepassing van art. 6. Het gaat er niet om of de overheid
een publiekrechtelijke beslissing heeft gericht op een 'civil right' of daarmee heeft be-
oogd iemands privaatrechtelijke rechtspositie te bepalen, maar of die rechtspositie het
onmiddellijk gevolg is van die publiekrechtelijke rechtsbetrekking. Met andere woorden
ook een niet door de overheid beoogde, onmiddellijke aantasting van iemands burgerlij-
ke rechten kan onder art. 6 vallen.

In veel gevallen zal de uitkomst van een administratiefrechtelijke rechtsbetrekking te
ver verwijderd zijn van of een te zwak verband hebben met privaatrechtelijke rechten en
verplichtingen. Hiervoor werd reeds iemands aanstelling in overheidsdienst genoemd.
Ook oordeelde de Commissie dat de procedure tot beeindiging van een verblij fsvergun-
ning geen 'civil rights and obligations' betreft ondanks dat deze beslissing gevolgen kan
hebben voor de arbeidsrechtelijke positie van de betrokkene.

Andere publiekrechtelijke rechtsbetrekkingen, zoals onteigening bepalen weI zeker ie-
mands privaatrechtelijke positie. Men denke bijvoorbeeld aan onteigening in het geval
van Sporrongen Lonnroth , aan de bevoegdheid het beroep van arts te kunnen uitoefe-
nen in het geval van Konig4' en van Le Compte c.s.42 en aan het ontzeggen door de En-
gelse overheid van het recht het levensverzekeringsbedrijf uit te oefenen in de zaak-
Kaplan. 

38. Zie de casuistiek vermeld in de Digest o f Strasburg Case Law relating to the European Convention on Human
Rights, Volume 2, blz. 157-164.
39. Zie noot 25 supra, biz. 69.
40. Zie noot 32 supra.
41.  Zie noot 30 supra.
42. Zie noot 36 supra.

43. Rapport van 17 juli, D. en R. 21 (1981), biz. 5.
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3.3.3.5. 'Civil rights' en belastingheffing

Op het gebied van de belastingen, sociale verzekeringen en sociale uitkeringen zijn reeds

talloze klachten ingediend. Oorspronkelijk nam de Commissie in haar eerste rapporten
een nogal restrictief standpunt in, inhoudende dat art. 6 (1) in deze geschillen geen toe-
passing kan vinden omdat zij betrekking hebben op het publiekrecht en niet op het pri-
vaatrecht, ook al heeft een belastingmaatregel repercussies op iemands eigendomsrech-
ten. Deze rapporten wekken sterk de indruk dat de Commissie doorslaggevend achtte of
naar haar inzicht de desbetreffende rechten en verplichtingen tot het gebied van het pri-
yaatrecht behoren en dat zij zich liet leiden door de vraag of een rechtsverhouding tussen
een particulier en de overheid in het geding is.44 Een zekere parallel valt te trekken met
de beslissingen van de Commissie over de aanspraken op sociale uitkeringen, waarbij
aanspraken gebaseerd op het opbouwstelsel wel, maar die volgens het omslagstelsel niet
tot rechten werden gerekend die onder de eigendomswaarborg van art. 1 van het Eerste

Protocol bij de Europese Conventie vallen. 45

Onder invloed van de rechtspraak van het Hof - het rapport wijst uitdrukkelijk op de
arresten inzake Ringeisen en KOnig - heeft de Commissie haar absolute afwijzing van
klachten over belastingheffing inmiddels laten varen. In het rapport van 8 juli 198046

overwoog zij:

'The present dispute concerns the "right" of a trader to obtain tax reimbursements designed to assist exports.

Whereas it is true that the fiscal advantages in question have repercussions on the trader's business, they find their

basis in specific provisions of public law supporting an economic policy; the free will of the parties plays no role
whatever in their distribution and amount. The granting or refusal of such reimbursements will not affect any

of the trader's rights to perform his private activity and to enter contracts with third persons; it will only affect

the terms of sale or the finding of new outlets.'

Op grond hiervan oordeelde de Commissie dat'the rights affected by the administrative
decisions complained of were not of private nature'.

Uit dit rapport valt, zo lijkt het, af te leiden dat indien een heffing of (de weigering

tot) een teruggaaf wtl het recht zou aantasten om (handels-)activiteiten te ontplooien de

Commissie art. 6 (1) niet buiten toepassing zou laten.
Het ligt daarbij voor de hand onder het begrip recht niet alleen de juridische bevoegd-

heid maar ook de feitelijke mogelijkheid te begrijpen. Indien bijvoorbeeld een bepaalde

heffing de uitoefening van een bepaalde bedrijfs- of beroepsactiviteit in feite volstrekt

onmogelijk maakt, zou mijns inziens een belastingplichtige art. 6 (1) ook moeten kunnen
inroepen. Een voorbeeld is bijvoorbeeld de heffing van kansspelbelasting die tot de in-

voering van de Wet van 26 maart 1981, Stb. 143 de legale exploitatie van casinospelen
in Nederland in feite onmogelijk maakte. 47

44. In gelijke zin Van Dijk en Van Hoof, biz. 278.
45.  Rapport van 18 december  1973, nr. 5763/72, Sociaal Maandblad Arbeid 30 (1975), blz. 93-102 met noot van

E.A. Alkema.
46. Zaak 8903/80, 8 juli 1980, D. en R. 21 (1981), blz. 246.
47. HR 22 juli  1980 met conclusie van advocaat-generaal Mok, BNB 1980/279, FED AWR: Art. 20: 29 met noot
van Ch.J. Langereis.
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Maar er zijn meer redenen om te veronderstellen dat art. 6 betekenis heeft voor be-
lastinggeschillen. Allereerst nam het Hof in de mak van Sporrong en LOnnroth in afwij-
king van de zienswijze van de Commissie, de toepasselijkheid van art. 6 ook aan op grond
van de gevolgen van een publiekrechtelijke handeling voor de eigendom. Ook belasting-
heffing kan leiden tot vorderingsrechten op het vermogen van een belastingplichtige. Bij
de behandeling van de wijziging van de Wet administratieve rechtspraak belastingzaken
stelde het Kamerlid mevrouw Wessel de vraag aan de orde o f deze invloed van belasting-
heffing op iemands burgerrechtelijke rechtspositie niet evenzeer onder de werking van
art. 6 valt. Minister van Justitie De Ruiter antwoordde hierop:

'Als de uitkomst van het administratiefrechtelijk geschil rechtstreeks van betekenis is voor het kunnen uitoefenen
van burgerrechtelijke rechten en verplichtingen, moet aan de waarborgen van artike16 worden voldaan. In de zaak
Konig ging het om het beroep van een arts terzake van zijn bevoegdheid om het beroep van arts uit te oefenen.
Dit is inderdaad een burgerrechtelijke bevoegdheid. Ook als die in een administratief geschil aan de orde komt,
is dit zo verweven met de burgerrechtelijke rechtspositie dat men onder de werking van artikel 6 valt. Mevrouw
Wessel heeft gezegd - althans zo heb ik het begrepen - dat het betalen van belastingen en het voldoen aan andere
verplichtingen allemaal ten taste van dezelfde portemonnee komt en dat dit elkaar beinvloedt. Dit criterium is veel
te algemeen om te kunnen volhouden dat ieder administratiefrechtelijk geding dat te maken heeft met geld, nu
ook een zaak zou zijn als bedoeld in artikel 6.'48

Hirsch Ballin heeft erop gewezen dat belastingheffing meer betekent dan dat het met geld
te maken heeft, zij heeft immers rechtsgevolgen voor het vermogen, in de zin van het ge-
heel van iemands privaatrechtelijke rechtsbetrekkingen.49 De belastingaanslag is, zo
constateert Hirsch Ballin, op het vermogen verhaalbaar, voor het overgrote deel zelfs
volgens het gewone voor alle civielrechtelijke vorderingen geldende beslag- en executie-
recht. Scheltens meent daarentegen dat het Europese Hof voor de rechten van de mens
doelt op een specifieke privaatrechtelijke rechtsverhouding en niet op de eigendomsrech-
ten in het algemeen, die iemand ten opzichte van zijn vermogen heeft. 50

Mijn opvatting ligt daar tussen in. Enerzijds valt Scheltens toe te geven dat de meeste
procedures, bij het Hof (bij toeval?) specifieke, privaatrechtelijke rechtsbetrekkingen
betreffen, maar het lijkt kwestieus daaruit af te leiden dat algemene vermogenskwesties
daartoe niet te rekenen zijn. Belangrijker lijkt dat een belastingaanslag primair de pu-
bliekrechtelijke rechtsbetrekking van de belastingplichtige bepaalt en pas daarna leidt tot
een vaststelling of beinvloeding van iemands rechtspositie in privaatrechtelijk opzicht.
Bovendien kan een belastingplichtige kiezen met welk vermogensbestanddeel hij de ver-
schuldigde belasting betaalt. Eerst onder bijzondere omstandigheden zou ik willen aan-
nemen dat deze publiekrechtelijke rechtsbetrekking zodanig wordt geraakt dat de aan-
slag ook iemands privaatrechtelijke rechtspositie aantast. Het vorenstaande zal inmid-
dels duidelijk maken dat ik de hiervoor vermelde beantwoording door de bewindsman
van justitie juist acht. Niet iedere belastingaanslag zal onder de werking van art. 6 kunnen
vallen, ook al bepaalt deze direct (mede) iemands vermogen.

48. Handelingen Tweede Kamer, 1982-1983, biz. 148.
49. Zic noot 25 supra, blz. 88.
50. J.P. Scheltens in zijn annotatie bij HR 14 september 1983, BNB 1984/224.
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Het laat zich immers moeilijk denken dat een aanslag rioolheffing van f 25 iemands

vermogensrechtelijke positie aantast. In het licht van het arrest Le Compte, Van Leuven
en De Meyere zal er sprake moeten zijn van 'a direct and material interference with the
right'.5' Een inperking van iemands privaatrechtelijke rechtspositie die niet direct en in-
grijpend kan worden genoemd zal naar het lijkt niet tot het inroepen van art. 6 van de
Europese Conventie kunnen leiden. Hierbij zal niet de objectieve omvang, maar de bete-
kenis van de inbreuk op iemands rechtspositie voor die persoon doorslaggevend moeten
zijn. In soortgelijke zin kan men het hiervoor vermelde rapport van 8 juli 1980 van de
Europese Commissie lezen. 52

Toegegeven kan worden dat een dergelijk criterium, zo het Hof dat als richtsnoer zou
willen nemen, niet eenvoudig zal zijn te hanteren. Niettemin verdient het de voorkeur bo-
ven een criterium dat elke aansIag tot voorwerp van geschil kan maken voor de toepassing
van art. 6, maar vooral boven de gedachte dat een belastinggeschil nimmer tot een zoda-
nige toepassing kan leiden. De conclusie is dan ook dat publiekrechtelijke handelingen
betreffende de heffing van belastingen, met inbegrip van een aanspraak op teruggaaf,
van betekenis kunnen zijn voor iemands burgerrechtelijke rechten en verplichtingen in-
dien deze handelingen daarop een directe en ingrijpende inbreuk betekenen. Daarvan is
in elk geval sprake als een belastingaanslag iemand ruineert, of de uitoefening van een
beroep of bedrij f feitelijk onmogelijk maakt. Met evenveel, zo niet meer, reden kan bo-
venstaand betoog ook gelden voor de invordering van belastingen.

Deze constatering is vooral van betekenis vanwege het feit dat de bescherming door
de rechter op dit terrein minder duidelijk is omlijnd. Men denke aan bezwaren tegen het
door de ontvanger uitgeoefende bodemrecht.53

De voormelde conclusie behoeft geenszins strijdig te zijn met het arrest van 14 septem-
ber 1983, BNB 1984/22454, waarin de Hoge Raad overwoog 'dat belanghebbende in
cassatie wederom een beroep doet op hetgeen in artikel 6,  lid  1,  van het Verdrag (...) is
bepaald over ieders recht op een behandeling van zijn zaak binnen een redelijke termijn
door een onafhankelijke en onpartijdige rechterlijke instantie, doch tevergeefs, omdat
in het onderwerpelijke geval geen sprake is van een procedure die leidt tot 'het vaststellen
van burgerlijke rechten en verplichtingen' (...) van belanghebbende in de zin van de ver-
dragsbepaling'.

Met Rilben, in WFR 1984/5621, meen ik dat de formulering 'in het onderwerpelijke
geval' geenszins een categorische weigering inhoudt om in belastinggeschillen art. 6 van
de Europese Conventie buiten toepassing te laten.SS Getoetst aan de hiervoor beschre-

51. Zie noot 36 supra.
52. Zie noot 46 supra.

53. Art.  16 van de Wet op de invordering 1845. Zie evenwel Hof's-Gravenhage 14 januari 1983, BNB 1983/102,
waarin een beroep tegen de toepassing van het bodemrecht gegrond op art. 6 werd afgewezen op de grond dat de

overheid in haar publiekrechtelijke taak de belastingschuld int en verhaalt, zodat er geen sprake is van een 'deter-

mination of civil rights and obligations'.
54. BNB 1984/224 met  noot  van J.P. Scheltens, besproken door J.B.H. Roben in WFR 1984/5621.

55. Scheltens in zijn noot bij BNB 1984/224 lijkt een andere opvatting toegedaan, waar hij stek (blz. 1138, r.

4546): 'Voor de procedure over een belastingaanslag ontkent de Hoge Raad de toepasselijkheid van art. 6 Ver-

drag.'
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ven criteria van een directe en materiele inbreuk van iemands privaatrechtelijke rechtspo-
sitie heeft de Hoge Raad dit geschil - betreffende de inkomstenbelasting over een huur-
waarde van f 390 - mijns inziens terecht niet onder art. 6 gebracht. Dat de Hoge Raad
bij zijn oordeel zich waarschijnlijk heeft georienteerd op de enigszins restrictieve inter-
pretatie van de Commissie lijkt alleszins begrijpelijk.56 Niet alleen ontbreekt het in dit
verband aan rechtspraak van het Hof op het gebied van belastingen, de jurisprudentie
die er is op andere gebieden welke als leidraad zou kunnen worden genomen is vaak niet
unaniem tot stand gekomen57, zodat niet exact valt te voorspellen wat het Hof over een
belastinggeschil zal beslissen. Indien reeds de Commissie de rechtspraak van het Hof'op
een afstand volgt'58, kan van een nationale rechter als de Hoge Raad evenmin een voor-
trekkersrol worden verwacht. De conclusie luidt dan ook dat de beslissing van de Hoge
Raad, zowel wat betreft haar uitkomst als vanwege het ontbreken van een motivering,
begrijpelijk is. Sterker nog, ik acht haar juist. Men moet zich evenwel goed realiseren dat
hiermee nog lang niet het laatste woord gezegd zal zijn.

Met Hirsch Ballins' wil ik aannemen dat er geen goede redenen zijn om aan de rechts-
bescherming op het gebied van de financiele relaties overheid-burger, waartoe van-
zelfsprekend ook de belastingheffing en -invordering behoort, lagere eisen te stellen dan
aan de rechtsbescherming ter zake van ingrepen in de eigendomsverhoudingen. Evenzeer
als de onteigening van een vermogensbestanddeel of de intrekking van een vergunning
iemands privaatrechtelijke rechtspositie bepaalt, is dat het geval met - vele vormen van
- belastingheffing.

De huidige, in de arresten van het Hof en de rapporten van de Commissie, gegeven
uitleg van art. 6 impliceert dat in geval van een inbreuk op een privaatrechtelijke
rechtspositie de rechter wel, in geval van een inbreuk op een publiekrechtelijke rechtspo-
sitie - welke vrijwel altijd doorwerkt in een privaatrechtelijke rechtspositie - de rechter
niet het laatste woord hoeft te hebben. Heel markant zou dat verschil naar voren komen
indien bijvoorbeeld een gemeente de keuze heeft bouwgrond aan particulieren te verko-
pen tegen een bepaalde (hoge) prijs dan wei te verkopen tegen een lagere prijs, waarnaast
zij aan deze kopers een bouwgrondbelasting oplegt. Economisch gelijke figuren zouden
aldus tot een niet aanvaardbaar verschil in rechtsbescherming in de zin van art. 6 kunnen
leiden.

3.3.3.6. Administratieve boeten in het belastingrecht

Art. 6 van de Europese Conventie biedt ook rechtsbescherming aan degene die strafrech-
telijk vervolgd wordt. Daarbij is het niet van betekenis of strafvervolging plaatsvindt op
grond van bepalingen van het commune strafrecht danwel van strafbepalingen uit een
belastingwet, zoals bijvoorbeeld art. 68 AWR. Als belangrijke kenmerken daarvan
noem ik:

56. in gelijke zin J.P. Scheltens in zijn noot bij BNB 1984/224.
57. Vergelijk de zaken Konig en Le Con,pte, Fan Leuven en De Meyere, noten 30 en 36 supra.
58. Uitdrukking van Scheltens in zijn noot bij BNB 1984/224.
59. E.M.H. Hirsch Ball in, preadvies, blz. 94.
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1.   'Bij  (...)  het  bepalen van de gegrondheid  van een tegen hem ingestelde strafvervolging, heeft een ieder recht
op een eerlijke en openbare behandeling van zijn zaak, binnen een redelijke termijn, door een onafhankelijke
en onpartijdige rechterlijke instantie welke bij de wet is ingesteld (...)'.

2.  Een ieder. die wegens een strafbaar feit wordt vervolgd, wordi voor onschuldig gehouden totdat zijn schuld
volgens  de wet bewezen wordt.

3.   Een  ieder, die wegens een strafbaar feit wordt vervolgd, heeft tenminste de volgende rechten.  (...)
c. zichzelf te verdedigen of de bijstand te hebben van een raadsman naar zijn keuze, of, indien hij niet over
voldoende middelen beschikt om een raadsman te bekostigen, kosteloos door een toegevoegd advocaat te kun-
nen worden bijgestaan, indien het belang van de rechtspraak dit eist; (...)

Evenals bij 'civil rights and obligations' het geval is, geven de Commissie en het Hof aan
het begrip 'strafrechtelijke vervolging',  in de authentieke Engelse tekst 'criminal char-
ge', een autonome uitlegging. Daarbij is de voorkeur ontwikkeld voor een inhoudelijke
in plaats van een formele benadering van dit begrip. Deze houdt sinds de Engel-zaak in
dat ook tuchtrechtelijke procedures onder de werking van art. 6 vallen. Het karakter van
een procedure naar nationaal recht kan, aldus de Commissie en het Hof in deze zaak,
niet bepalend zijn voor de vraag of art. 6 (1) van toepassing is, aangezien anders de natio-
nale autoriteiten de verplichtingen van die bepaling zouden kunnen ontgaan door een
tuchtrechtelijke procedure in te voeren met betrekking tot overtredingen die naar hun
aard of het karakter van de bedreigde sanctie (tevens) deel van het strafrecht uitmaken
of zouden moeten uitmaken.60 In de zaak van Deweer nam het Hof het standpunt in dat
van een 'criminal charge' ook sprake kan zijn in geval van de zijde van de vervolgende
instantie een transactievoorstel ter voorkoming van (verdere) strafrechtelijke vervolging
wordt gedaan. 61

Het zal inmiddels duidelijk zijn dat een strafrechtelijke vervolging betreffende fiscale
delicten aan de in art. 6 vermelde minimumnormen zal moeten voldoen, terwijl uit het
Deweer-arrest kan worden afgeleid dat deze ook zullen gelden voor de transactie door
het bestuur van 's Rijksbelastingen gebaseerd op art. 76 AWR.

Zou nu art. 6 (1) ook zienop dein laatstgenoemde wet neergelegde administratieve ver-
hogingen? Een dergelijke vraag kwam aan de orde in de zaak-Oztiirk, waarin een ver-
keersboete van  DM  60 was opgelegd wegens een 'Ordnungswidrigkeit', welke boete in
West-Duitsland administratief wordt afgedaan.62 In de Westduitse wetgeving is de af-
doening van deze lichte overtredingen met opzet uit de strafrechtelijke sfeer gehaald; het
opleggen van een boete geldt zelfs niet als een alternatief voor een strafrechtelijke vervol-
ging. Het Hof overweegt dat het recht van de desbetreffende lid-staat slechts betrekkelij-
ke waarde toekomt bij de vraag of deze zaak onder art. 6 kan vallen. Hieraan voegt het
toe dat in de overgrote meerderheid van de lid-staten de misdraging van Ozturk als een
strafbaar feit wordt geclassificeerd. Aangezien de wetswijziging de boete niet van haar

60. Arrest van 8 juni 1976, Publ. ECHR, Series A, Vol. 22 (1977).
61. Arrest van 27 februari 1980, Publ. ECHR, Series A, Vol. 35 (1980). Overigens is meermalen beslist dat het
enkele feit dat door de politie een onderzoek is ingesteld, getuigen zijn gehoord of een rechterlijke instantie een
voorlopigonderzoek instelt noggeen'criminalcharge' inhoudt. Vergelijk het arrest van 15 juli 1982, Publ. ECHR,
Series A, Vol. 51 (1982).
62. Arrest van 21 februari 1984, Publ. ECHR, Series A, Vol. 73 (1984), AA 34 (1985), btz. 145 e.v. met noot van
A.H.J. Swart.
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straffende en afschrikwekkende karakter heeft ontdaan is deze, aldus nog steeds het
Hof, strafrechtelijk van aard.63 Het behoeft nauwelijks te verbazen dat de Hoge Raad
onlangs in een arrest van  19 juni  1985, BNB 1986/29, waarin het ging om een beroep te-
gen de verhoging van 100% op grond van art. 16 van de Wet op de motorrijtuigenbe-
lasting 1966, wegens het niet (tijdig) betalen van de verschuldigde motorrijtuigenbe-
lasting, evenzeer onder het instellen van een strafvordering in de zin van art. 6 van de
Europese Conventie heeft begrepen. De Hoge Raad verwijst in zijn rechtsoordeel zelfs
uitdrukkelijk - hetgeen voor ons hoogste rechtscollege weinig gebruikelijk is - naar het
arrest-Ozturk.

De Hoge Raad overweegt:

'Verhogingen die worden opgelegd op de voet van artikel  18,  lid  1, en artiket 21,  lid 1, eerste volzin, (...) AWR
of, zoals de onderwerpelijke verhoging, op de voet van artikel  16,  lid  1,  a,  van de Wet op de motorrijtuigenbe-
lasting  1966, zijn sancties gesteld op het overtreden van een norm met een algemeen verbindend karakter - name-lijk een verwijtbaar handelen of nalaten, waardoor de overheid wordt belemmerd in de heffing van een wettelijk
verschuldigde belasting - en de bedoeling van deze verhogingen is dat zij zowel preventief als bestraffend werken.
Dat het opleggen van deze verhogingen is onttrokken aan het Nederlandse strafrechtstelsel valt voorts niet terug
te voeren op enig oordeei omtrent de strafwaardigheid van het vergrijp, maar berust op overwegingen van doelma-
tigheid - waarbij in het bijzonder betekenis toekomt aan de overweging dat de capaciteit van het strafrechtelijke
apparaat niet toereikend is om het grote aantal verhogingen als strafzaken te behandelen - en doet ook niet af
aan het preventieve en bestraffende karakter van onderwerpelijke sanctie, welk karakter mede wordt bevestigd
door het bepaalde in de artikelen  18, lid 3,  en 21,  lid 2,  van de AWR. Onder deze omstandigheden moet het opleg-
gen van een zodanige verhoging worden aangemerkt als het instellen van een strafvervolging in de zin van mikel
6, lid  1, van het Verdrag.'

Deze overwegingen zijn in enkele opzichten opmerkelijk. Allereerst valt op dat alhoewel
het beroep uitsluitend de verhoging van art.  16, lid 1, letter a, van de Wet op de motorrij-
tuigenbelasting 1966 betreft, de overwegingen zich ook uitstrekken tot de verhogingen
van art. 18, lid 1 en art. 21, lid 1, eerste volzin, AWR. De verwijzing naar de AWR is
op zich begrijpelijk, gelet op een dienovereenkomstige verwijzingin art.  16, lid 1 (aanheD
van de Wet op de motorrijtuigenbelasting  1966, maar de beperking tot de genoemde be-
palingen van de AWR wekt sterk de indruk dat de Hoge Raad art. 6 van de Europese
Conventie niet wenst uit te strekken tot de lichte administratieve boeten. Dat zijn de ver-
hogingen van art.  9,  lid  3,  art.  21, lid 1, tweede volzin en art.  22 AWR.  Ik zou het niet
begrijpelijk achten indien de Hoge Raad art. 6 inderdaad niet toepasselijk zou achten op
voormelde, lichte boeten. Immers ook zij voldoen aan de in arrest-Ozturk gestelde crite-
ria: zij zijn - zo blijkt uit de wetsgeschiedenis - zowel straffend als preventief van
aard.64 De omstandigheid dat deze verhogingen naar verhouding licht zijn en derhalve

65vaak, maar zeker niet altijd, gering in omvang, kan hier niet de doorslag geven.
De boete in de zaak-Oztiirk bedroeg slechts DM 60, in de zaak-Adogwas de overtre-

63. Zie § 53 (blz. 20) van het in de vorige noot vermelde arrest.
64. Nota inzake enigeamendementen, 1957-1958,4080, nr. 29, biz. 2,1.k. Wellicht anders J.P. Scheltens, De ver-
hoging bij navordering, biz. 35.
65. Evenzo P. van Dijk, preadvies, blz. 87.
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ding zelfs zo licht dat deze als niet-strafbaar werd aangemerkt66; beide gevallen vielen

echter  in  de ogen  van  het  Ho f weI onder het begrip 'criminal charge'.
De conclusie kan geen andere zijn dan dat alle administratieve boeten in de AWR on-

der de werking van art. 6 van de Europese Conventie vallen.

3.3.3.7. De werking van artikel 6 van de Europese Conventie in belastingzaken

In de vorige onderdelen is met name aandacht besteed aan de vraag ofart. 6 van de Euro-
pese Conventie ook voor de heffing van belastingen betekenis kan hebben. Deze vraag
is wat betreft de heffing en invordering positief beantwoord, zij het met de nodige terug-
houdendheid, omdat de rechtspraak van het Ho f en de rapporten van de Commissie on-
voldoende duidelijkheid hebben geschapen. Zo ontbreekt het nog steeds aan jurispru-
dentie van het Hof over belastinggeschillen. Niettemin kan uit de lijn die het Hof met
name in de hiervoor vermelde zaken Ringeisen, Kanig, Le Compte, Van Leuven en De
Meyere en Sporrongen L6nnroth heeft getrokken worden afgeleid, dat de toepassing van
art. 6 in belastingzaken niet uitgesloten is, mits voldaan is aan de eis dat iemands privaat-
rechtelijke rechtspositie door de publiekrechtelijke rechtsbetrekking is bepaald. Anders
gezegd: als het overheidsingrijpen een directe en ingrijpende inbreuk op die privaatrech-
telijke rechtspositie betekent.

In deze optiek zal een belastingheffing die een verhindering inhoudt een bepaald be-
roep of bedrij f uit te oefenen67, of een heffing speciaal ingesteld om Hn belastingplich-
tige te treffen 8 onder de werking van art. 6 kunnen vallen. Bij de invordering zal men
kunnen denken aan een maatregel die een bedrijf in zijn voortbestaan bedreigt of iemand
zijn beroepsmogelijkheid ontneemt, zoals onder omstandigheden een beslaglegging of
de toepassing van het bodemrecht.

Bovendien zal een belastingplichtige ingeval een administratieve boete is opgelegd, een
strafvervolging wegens verdenking van een belastingdelict is ingesteld of een schikking
krachtens art. 76 AWR is aangeboden, een beroep kunnen doen op de rechtsbescherming
die art. 6 biedt.

De toepassing van art. 6 betekent namelijk o.a.:
a. het recht op toegang tot een onafhankelijke rechterlijke instantie;
b. het recht op een eerlijke behandeling;
c. een rechterlijke behandeling binnen een redelijke termijn;
d. een openbare rechterlijke uitspraak.

In geval van een 'criminal charge' betekent art. 6 bovendien:
e. een vermoeden van onschuld;
f. een kosteloze raadsman in geval van onvermogen.

66. Arrest van 26 maart 1982, Publ. ECHR, Series A, Vol. 49 (1982).
67. Men kan denken aan de zogenaamde superheffing voor melkvee-boeren, aan bepaalde hoge accijnzen of aan

een omzetbelasting die slechts van ten belastingplichtige wordt geheven, maar niet van met hem vergelijkbare
(rechts-)personen.
68. Vergelijk bijvoorbeeld de zogenaamde Bullenbaai-heffing, HR 6 mei 1983, met conclusie van advocaat-
generaal Van Soest, NJ 1984,361.
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Ad a. Recht op toegang tot een onafhankelijke rechterlijke instantie
Indezaak-Go/derhebbende Commissieen het Hof de zeer belangrijke beslissing gege-

ven dat art. 6 niet alleen belangrijke garanties bevat voor rechterlijke procedures, maar
ook een aanspraak verleent op de toegang tot de rechter. 69

Zou dit anders zijn 'a Contracting State would, without acting in breach of that text, do away with its courts, or
take away their jurisdiction to determine certain classes of civil actions and entrust it to organs dependent on the
Government'.70

Het Ho f acht het recht op toegang tot de rechter zo onmiskenbaar en evident verbonden
aan de rechtsbescherming die art. 6 biedt ('The fair, public and expeditious characteris-
tics of judicial proceedings are of no value at all if there are no judicial proceedings'),
dat het met de Commissie zelfs spreekt van een 'rule of law, 'la prttminence du droit'.71

Zou derhalve het Hof, de Commissie, of onze nationale rechter constateren dat een
bepaalde rechtshandeling van de belastingadministratie onder de werking van art. 6 valt,
dan brengt dat voor de belastingplichtige het recht op de toegang tot de rechter mee, on-
geacht of de nationale regeling daarin voorziet. Het is hier niet de plaats een inventarisa-
tie te geven van alle gevallen waarin de toegang tot de belastingrechter ontbreekt. Op een
andere plaats in dit geschrift zal ik aan de gebreken in die toegang meer gedetailleerd aan-
dacht besteden. Hier volstaat de opmerking dat deze gebreken niet verwaarloosbaar
klein zijn.72 Voor gevallen waarin de wetgever een rechterlijke toetsing in beginsel uit-
drukkelijk heeft uitgesloten, zoals een beroep tegen een voorlopige aanslagn, zou de
werking van art. 6 van de Europese Conventie een totale ommekeer betekenen. Daar-
naast zou deze bepaling van betekenis kunnen zijn voor situaties waarin de wet een be-
roep minder uitdrukkelijk uitsluit, maar de rechtspraak een restrictieve lijn heeft ontwik-
keld, zoals in geval iemand aansprakelijk is gesteld voor de belastingschuld van een an-
der.74

Ten slotte lijkt het niet ondenkbaar dat art. 6 ook geldt voor gevallen waarin er juri-
disch niet, maar feitelijk wel een belemmering in de toegang tot de rechter bestaat, bij-
voorbeeld ingeval de inspecteur weigert een beschikking af te geven of uitspraak op een
bezwaarschrift te doen.75 In de Golder-zaak oordeelde het Hof namelijk dat 'hindering
the effective exercise of a right may amount to a breach of that right (de toegang tot de
rechter,  L),  even  if the hindrance  is  of a temporary character'.76

Ook op het gebied van de invordering zijn er manco's in de toegang tot de rechter. Hier

69. De zaak-Golder, Arrest van 21 februari 1975, Publ. ECHR, Series A, Vol. 18 (1975).

70. § 35, blz. 17-18.

71. § 34, blz. 16-17.

72. Vgl. de overzichten van J. de Wit, Maandblad voor Belastingrecht  1962; A.J.C. van Kemenade, FED Alge-
meen: 224; D. Brull, FED Algemeen: 235.
73. Art. 23 AWR; MvA, 1955-1956,4080, nr. 5, blz. 10, r.k.
74. HR 25 maart  1981, BNB 1981/171, met  noot van J.P.  Scheltens, FED Rechtsverkeer:  Art.  18  :  1, met  noot
van J.K. Moltmaker.
75. Hof Leeuwarden 22 november  1967, BNB 1968/217; President Rechtbank Arnhem 17 januari  1985,  nr.  KG
1985/10, FED 1985/267 met noot van P.J. Wattel.
76.  Zie noot 69 supra,  §  26,  blz.  13.
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zij slechts het voorbeeld vermeld van degene die, geconfronteerd met de toepassing van
het bodemrecht van art.  16 van de Wet op de invordering, in feite uitsluitend de mogelijk-
heid heeft een bezwaarschrift te richten tot de directeur van 's Rijksbelastingen.77 Op
zich is het beroep op de administratie niet in strijd met art. 6 van de Europese Conventie,
maar het ontbreken van een beroep van de beslissing van de administratie op de rechter
wal.

De aanspraak op de toegang tot de rechter mag echter niet als een absoluut recht wor-
den gezien. Zo kunnen partijen in alle vrijheid afstand doen van hun recht van beroep.
In alle vrijheid wil echter onder meer zeggen dat een belastingplichtige die van een be-
lastingdelict wordt beschuldigd niet juridisch of feitelijk gedwongen mag worden een
schikking te aanvaarden. 78

Art. 6 geeft geen verdere aanwijzing dan dat de rechterlijke instantie onpartijdig en
onafhankelijk moet zijn en bij de wet moet zijn ingesteld. Hieraan is mijns inziens zowel
voldaan ingeval de burgerlijke rechter als de belastingrechter de competentie heeft over
het geschil te oordelen.

De onafhankelijkheid en onpartijdigheid van degene die recht spreken is voor rechter-
lijke ambtenaren en plaatsvervangende rechters gewaarborgd door benoeming voor het
leven.79

In het arrest Sporrong en Lunnroth is evenwel beslist dat aan het recht op toegang tot
de rechter alleen is voldaan, indien de rechter zich via een normale procedure over het
geschil kan uitspreken en daarbij een volledig onderzoek kan instellen.80 Daaruit valt af
te leiden dat indien uitsluitend een kort geding-procedure kan worden ingesteld de rechts-
bescherming niet voldoet aan de eisen die art. 6 (1) stelt.

Ten slotte kunnen - naar de Commissie in de Golder-zaak vaststelde - ook griffierech-
ten de toegang tot de rechter in feite belemmeren.81 Daarvan zou in het belastingrecht
sprake kunnen zijn indien de thans door de regering voorgestelde, substantiele, verho-
ging zal worden aanvaard door het parlement.82 Vooral voor belastingplichtigen die ntt
niet meer van de vrijstellingsregeling zullen kunnen profiteren zou het griffierecht wei
eens een te hoge hindernis kunnen worden. 83

Ad b. Het recht op een eerliike behandeling
Over het beginsel van ' fair trial' wit ik hier kort zijn, aangezien de procedure voor zo-

wel de belastingrechter als de burgerlijke rechter zo doordrenkt is van dit beginsel dat
niet snel zal kunnen worden aangenomen dat deze niet aan de maatstaven van art. 6 vol-
doet.

Misschien dat als enige verstoring van de 'equality o f arms' genoemd kan worden dat

77. Vergelijk W.P. Erasmus, Invordering van belastingen, biz. 269.
78. Vergelijk het arrest van 27 februari 1980 in de zaak-Deweer, Publ. ECHR,.Series A, Vol. 35 (1980).
79. Art. 117 Grondwet.
80. Arrest van 23 september 1982, Publ. ECHR, Series A, Vol. 52 (1982).
81. Rapport van 21 februari 1975, Series A, Vol.  18, biz. 13.
82. Handelingen Tweede Kamer 1984-1985, nr. 18 835. Zie over dit wetsvoorstel Ch. J. Langereis en J.B.H. Roben,
WFR 1985/5674, en J.W. Zwemmer, FED 1985/106.
83. Ch.J. Langereis en J.B.H. Robin, WFR 1985/5674, biz. 337-338.
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de administratie nog wel eens in gedingstukken wil verwijzen naar niet-gepubliceerde
rechtspraak. Indien de andere partij van deze rechtspraak geen kennis draagt - de admi-
nistratie zou deze ook een gedepersonificeerd afschrift kunnen overhandigen - lijkt deze
werkwijze aanvechtbaar.84 In onderdeel e hierna, betreffende het vermoeden van on-
schuld, zal de rechtmatigheidstoetsing aan de orde komen.

Ad c. Rechterlijke behandeling binnen een redelijke termijn
Wanneer een rechterlijke behandeling nog 'binnen een redelijke termijn' ('within a

reasonable time', 'dans un delai raisonnable') heeft plaatsgevonden is niet eenvoudig met
een aantal maanden of jaren aan te geven. Allereerst rijst de vraag vanaf welk tijdstip
men moet rekenen. In zoverre geeft dezelfde term in art. 5,lid 3 van de Europese Conven-
tie, waarin het gaat om iemand die gearresteerd is of gevangen wordt gehouden minder
onduidelijkheid, omdat in dat geval het moment van arrestatie het vertrekpunt is.85 In
de zaak-KOnig is beslist dat dit punt in geval van een strafrechtelijke vervolging zonder
detentie of in geval van een vaststelling van burgerlijke rechten ligt bij het instellen van
een actie tegen de aangevochten beslissing.86 Als de wet derhalve v66r een rechterlijke
behandeling een bezwaar- of beroepsprocedure bij de administratie (Vorver fahren) hee ft
voorzien, begint de termijn in de meeste belastinggeschillen bij de indiening van het be-
zwaarschrift. Van Dijk en Van Hoof menen dat een wetgeving of rechterlijke praktijk
welke eiser belemmert op korte termijn zijn eis in te stellen niet voldoet aan art. 6 (1). 87

In het licht van de arresten-Goideren Kanig moeten daartoe mijns inziens ook belemme-
ringen in de bezwaarfase worden gerekend. Kan om die reden reeds een vraagteken wor-
den geplaatst bij het ontbreken van een wettelijke termijn waarbinnen op een bezwaar-
schrift moet worden beslist88, het uitblijven binnen een redelijke termijn van een zoda-
nige beslissing lijkt zeker met art. 6 (1) in strijd.89

De vraag of een procedure binnen een redelijke termijn is afgewikkeld moet van geval
tot geval worden bezien. De ingewikkeldheid van de zaak, de inspanningen van de admi-
nistratie en de rechter om de afhandeling te bespoedigen, de houding van de belasting-
plichtige zelf, het zijn factoren die alle het antwoord mede bepalen.90

84. Vgl. dezaak Sutter, Zaak 8209/78, D. en R. (1980), blz. 160. Zie HR 24 september 1980, nr. 19552 met conclu-
sie van advocaat-generaal Van Soest, BNB 1980/332.  Zie ook de kritiek van J.W. Zwemmer, WFR 1980/5478.
85. Van Dijk en Van Hoof, blz. 294.
86. Arrest van 28 juni 1978, Publ. ECHR, Series A, Vol. 27 (1978), § 98 (biz. 33), waarin het Hof voortbouwt
op het Golder-arrest van 21 februari 1975.
87. De Europese Conventie, blz. 296.
88. De Resolutie van de Minister van Financien van 29 oktober 1982, nr. 582-21 950, V-N 1982, biz. 2241, die
slechts een niet in rechte afdwingbare aanwijzing bevat, biedt in dit opzicht onvoldoende tegenwicht.
89. Zie voorts de kritiek op deze regeling Ch.P.A. Geppaart, Belastingconsulentendag 1968, blz.  14, L.G.M. Ste-

vens, Belasting naar draagkracht, blz.  544, L. Wolfsbergen, J.W. Zwemmer en Ch. J. Langereis in de brochure
Geschillen in Belastingzaken, 's-Gravenhage 1982, biz. 38, 51 en 64, en voorts van de laatste, WFR 1982/5550.
In minder kritische zin J. van Soest in de bundel Quod licet Jovi, blz. 68.
90. Vgl. het arrest van 13 juli 1983, in de zaak van Zimmerman andSteiner, Publ. ECHR, Series A, Vol. 66 (1983),
Arrest van 8 december 1983, in de zaak-Pretto and Others. Publ. ECHR, Series A, Vol. 71 (1985). Wat deinspan-
ningen van de administratie betreft kan men zowel denken aan de bezwaarfase als aan de beroepsfase. Zo kan
in laatstgenoemde fase de inzending van een vertoogschrift worden getraineerd.
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Ook kan de overbelasting van de rechter een rol spelen, mits de autoriteiten het nodige
hebben gedaan om daaraan zo spoedig mogelijk een einde te maken. 91

Een snelle invoering van wettelijke maatregelen om aan de achterstand het nodige te
doen zal een vertraging in de afdoening van een beroep dat om die reden is ontstaan kun-
nen verontschuldigen.92 Niet alleen valt de bezwaarfase in de termijn die beoordeeld
moet worden, ook de cassatieprocedure, een eventuele prejudiciele procedure en een ver-
wijzingsprocedure vallen hieronder. Men denke niet dat belastinggeschillen altijd snel
worden afgewikkeld. Een steekproef van de in de BNB over de periode 1 januari 1982-31
juli 1985 gepubliceerde arresten bracht 66nendertig arresten aan het licht waarvan het be-
lastingjaar op het moment van de beslissing meer dan tien jaar was verstreken. 93

De Commissie en het Hof leggen overigens niet al te strenge maatstaven aan; zo werd
een termijn van bijna zeven jaar nog redelijk geacht'4, maar met een 'procesduur' van
ruim tien jaar was de redelijkheid w81 overschreden. 95

Ad d. Openbare rechterlijke uitspraak
Art. 6 (1) stelt de eis dat de procesgang in zijn geheel openbaar moet zijn. Van Dijk

en Van Hoof nemen evenwel aan dat de in die bepaling opgenomen uitzonderingsgron-
den zo ruim zijn, dat in feite uitsluitend de openbaarheid van de vonniswijzing als een
dwingend voorschrift valt tezien.x Het Hof lijkt in de zaak-Le Compte, Van Leuven en
De Meyere een strakkere lijn voor te staan:

'Article  6.1.  of the Convention does admittedly provide for exceptions  to  the rule requiring publicity  - at least
in respect of the trial of the action - but it makes them subject to certain conditions.'97

Of de bescherming van de privacy of van bedrijfsbelangen voldoende argument zal zijn
om ook een procesvoering 'in camera' te rechtvaardigen, lijkt niet onmiddellijk duide-
lijk. Dat de Hoge Raad in zijn beslissing van 19 juni 1985, BNB 1986/29 FED 1985/644,
op dit punt terughoudend heeft gereageerd valt dan ook te begrijpen.

Op de eis dat de uitspraak in het openbaar moet worden gedaan laat art. 6 evenwel geen
inbreuk toe. De in art. 18 en 24 Wet ARB neergelegde regel dat de beslissing van een be-

lastinggeschil in raadkamer plaatsvindt zodat er in feite in het geheel geen uitspraak
plaatsvindt, lijkt aldus in elk geval in strijd met art. 121 van de Grondwet98 en art. 6 van

91. Arrest van 6 mei 1981 in de Buchho/z-zaak, Publ. ECHR, Series A, Vol. 42 (1981), biz. 16.
92.  De Wetten van 13 januari  1983,  Stb.  52 en 60.
93. Omdat de arresten veelal niet vermelden wanneer de belastingaanslag is opgelegd en evenmin duidelijk is of,
en zo ja, voor hoe lang, uitstel voor het indienen van aangifte is verleend, valt de exacte, voor de toepassing van
art. 6 van de Europese Conventie relevante, procesduur daaruit niet af te ieiden. Langdurige procedures zijn met
name geweest BNB 1983/103, BNB 1983/217, BNB 1984/29, BNB 1984/30 en BNB 1984/67.
94. Rapport van de Commissie van 12 juli 1977 in de House-zaak, D. en R. 11 (1978).
95. Arrest van 15 juli 1982 in de Eck/e-zaak, Publ. ECHR, Series A, Vol. 51 (1982). In geval van strafvervolging
zou art.  14 van het Covenant (without undue delay) weleens een kortere termijn kunnen betekenen. Zie P. van
Dijk, preadvies, biz. 114 e.v.
96. Van Dijk en Van Hoof, biz. 293. Vgl. de annotatie van J.P. Scheltens bij BNB 1986/29.
97. Arrest van 23 juni 1981 inzake Le Compte, Van Leuven en De Meyere, Publ. ECHR, series A, Vol. 43, § 59
(blz. 25).

98. Evenzo J. van Soest, Beginselen van formeel belastingrecht, rede, Amsterdam,  1966, biz. 14 met betrekking
tot art.  175 (2) van de oude Grondwet. Zie voorts de door Van Soest op blz.  14,  15 en  16 van zijn rede vermelde
literatuur.
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de Europese Conventie. De Hoge Raad heeft in zijn arrest van 19 juni 1985, BNB
1986/29, uitgaande van de conclusie dat laatstbedoelde bepaling van toepassing was, de
mededeling betreffende de verhoging dan ook terecht in het openbaar uitgesproken op
26 juni 1985.

Ad e. Vermoeden van onschuid
Indien iemand strafrechtelijk wordt vervolgd - waaronder in het belastingrecht ook

het opleggen van een administratieve boete in de zin van de AWR en het aanbieden van
een schikking op grond van art. 76 AWR zijn te rekenen (zie onderdeel 3.3.3.6) schrijft
art. 6, lid 2 van de Europese Conventie voor dat deze voor onschuldig wordt gehouden
zolang zijn schuld niet is komen vast te staan.

Dit vermoeden van onschuld richt zich niet alleen tot de rechter, van wie een volstrekte
onpartijdigheid wordt verlangd, maar ook tot de wetgeving waarin niet op de'verdachte'
de last mag worden gelegd te bewijzen dat hij onschuldig is.99

Daarmee is nog niet gezegd dat elke omkering van de bewijslast uitgesloten moet wor-
den geacht, maar de Commissie - en naar kan worden aangenomen ook het Hof of de
nationale rechter - zal onderzoeken, of, en in hoeverre deze op zichzelf redelijk is te ach-
ten.'00 Reeds eerder heb ik aangegeven dat de argumentatie die heeft geleid tot de omke-
ring van de bewijslast in art. 18, lid 1 en art. 21, lid 1, AWR nogal pover is; om niet in
herhaling te vervallen wil ik volstaan met een verwijzing naar deze beschouwing. 101

Interessant is de problematiek die in meergenoemd arrest van 19 juni 1985, BNB
1986/29, aan de orde kwam. Belanghebbende stelde - althans zo lees ik de grief - dat
er in geval van een beroep tegen een verhoging van art. 16 van de Wet op de motorrijtui-
genbelasting 1966 geen sprake is van een 'fair trial', als bedoeld in art. 6 van de Europese
Conventie, omdat de rechter de kwijtschelding uitsluitend marginaal kan toetsen. Op de-
ze grief overweegt de Hoge Raad:

' De vraag of, beoordeeld  naar de maatstaven  van de artikelen   18  en  21   van  de  AWR  en  art.   16  van  de  Wet  op
de Motorrijtuigenbelasting 1966, terecht een verhoging is opgelegd is aan een volledige rechterlijke toetsing onder-
worpen.

Met betrekkingtot de vraag, of de kwijtscheldingsbevoegdheid juist isgehanteerd, hetgeen inhoudt of de verho-
ging op het juiste bedrag is gesteld, zijn in artikel 27. lid 2, van de AWR aan de rechterlijke toetsing zekere beper-
kingen gesteld: het beroep op de rechter kan worden ingesteld terzake dat de inspecteur:
a.   van de bevoegdheid tot het geheel of gedeeltelijk niet verlenen van kwijtschelding kennelijk tot een ander doel

gebruik heeft gemaakt dan tot de doeleinden, waartoe die bevoegdheid gegeven is;
b. bij afweging van de betrokken belangen niet in redelijkheid tot het bestuit heeft kunnen komen;
c. anderszins heeft besloten in strijd met enig in het algemeen rechtsbewustzijn levend beginsel van behoortijk

bestuur.
De Staatssecretaris van Financien heeft omtrent het gebruik van de kwijtscheldingsbevoegdheid aan de inspecteurs
voorschriften gegeven, welke zijn neergelegd in de Leidraad administratieve boeten 1971 respectievelijk de Lei-
draad administratieve boeten   1984,  aismede  in de Leidraad Motorrijtuigenbelasting 1966 respectievelijk  de  Lei-

99. Vgl. Van Dijk en Van Hoof, De Europese Conventie, biz. 303.
100. P. Sieghart, The international law of human rights, biz. 297.
101. Ch.J. Langereis, WFR 1985/5673, biz. 295-296. Wellicht in andere zin J.P. Scheltens, De verhoging bij na-
vordering, biz. 121-129. Zie over de omkering van de bewijslast ook de indrukwekkende noot van J.P. Scheltens

bij BNB 1986/29.
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draad Motorrijtuigenbelasting van 3 juli  1980.  Deze kidraden zijn met medewerking of goedvinden van de be-

lastingdienst gepubliceerd.
Volgens de in deze leidraden opgenomen regels wordt de mate van kwijtschelding voor andere betastingen dan

invoerrechten, accijnzen en motorrijtuigenbelasting afhankelijk gesteld van de mate van schuld, van de vraag of
sprake is geweest van ernstige en verhoudingsgewijs omvangrijke fraude of van recidive, terwijl in sommige geval-
len mede wordt gelet op betalingsmoeilijkheden; voor de motorrijtuigenbelasting wordt kwijtschelding beperkt
tot gevallen waarin alle schuld ontbreekt, een aantal gevallen waarin de naheffing slechts een beperkt tijdvak be-
treft en er geen sprake is van recidive, en voorts bijzondere gevallen.

Deze leidraden houden geen rechtsregels in; beginselen van behoorlijk bestuur, in het bijzonder het vertrou-
wensbeginsel, brengen echter mee dat de inspecteur tegenover de belastingplichtige gehouden is een kwijtschel-
ding, welke in de desbetreffende leidraad is voorzien, ook in feite te verienen.

Hieruit vloeit voort dat de rechter, indien de toepassing van een kidraad ten processe aan de orde wordt gesteld,
een oordeel dient te geven  over de volgende vragen:
-    of de inspecteur van de in de ieidraad neergelegde regels, zoals deze naar het objectieve oordeel van de rechter

dienen te worden verstaan, ten nadele van de belastingplichtige is afgeweken;
-    of toepassing van deze regels in het voorliggende geval, hetzij in verband met de bijzonderheden van het geval,

hetzij omdat de regels op zichzelf beschouwd daartoe leiden, strijd oplevert met enig beginsel van behoorlijk
bestuur.

Indien deze beoordeling tot de gevolgtrekking voert dat de verhoging tot een te hoog bedrag is vastgesteld, neemt
de rechter zelfstandig een kwijtscheldingsbesluit. Het vorenomschreven stelsel houdt in dat de belastingadmini-
stratie, ook indien de zaak aan de rechter wordt voorgelegd, invloed heeft op het bedrag van de verhoging, doch
daarbij is gebonden aan, voor de belastingplichtige kenbare, vaste regels, welker toepassing aan het oordeel van
de rechter is onderworpen, en dat daarenboven de rechter, indien die regels leiden tot een verhoging welke bij afwe-
ging van de betrokken belangen in redelijkheid niet kon worden opgelegd, of anderszins in strijd is met enig begin-
sel van behoorlijk bestuur, bevoegd is de verhoging te verminderen.'

De Hoge Raad komt op grond hiervan tot de slotsom dat belanghebbendes verweermoge-
lijkheid tegen het kwijtscheldingsbesluit voldoet aan de eisen in art. 6, lid 1, van de Euro-
pese Conventie. Het is hier niet de plaats het arrest uitgebreid te becommentarieren, zo-
dat met een enkele opmerking moet worden volstaan.

Het valt op dat de Hoge Raad zich niet heeft beperkt tot het voorgelegde geval van de
motorrijtuigenbelasting, maar ook de 100% verhogingen van art. 18, lid len art. 21, lid
1, eerste volzin, AWR in beschouwing neemt. Strikt genomen is die uitbreiding niet
noodzakelijk.'02

Kennelijk heeft de Hoge Raad op een ruimer terrein dan alleen de motorrijtuigenbe-
lasting duidelijkheid willen scheppen. Alhoewel dat streven naar duidelijkheid zeer moet
worden toegejuicht is het de vraag of de overwegingen in dit arrest niet te snel een alge-
meen antwoord voor een veelheid van (toekomstige) kwesties heeft willen geven. De Ho-
ge Raad constateert dat de rechter niet alleen invloed heeft op de verhoging doordat hij
de toepassing door de administratie van de verschillende leidraden beoordeelt maar bo-
vendien bevoegd is in geval van strijd met de algemene beginselen van behoorlijk bestuur
de boete te verminderen.

Met deze zienswijze, die een afwijzing betekent van de gedachte dat een kwijtschel-
dingsbesluit alleen aan de beroepsgronden van art. 27 kan worden getoetst, kan ik mij
gehed verenigen.103 Maar of de rechter daarmee voldoende armslag heeft om te onder-

102. Art.  16 van de Wet op de motorrijtuigenbelasting verwijst wel naar hoofdstuk IV van de AWR, maar niet
naar de artikelen  18,  lid  1  en  21,  lid  1, eerste volzin,  AWR.
103. Evenzo Ch.J. Langereis, WFR 1985/5673, biz. 294-295.
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zoeken 'whether the sanction is proportionate to the fault', zoals het Hof te Straatsburg
in de zaak-Le Compte,  Van Leuven en De Meyere overwoog, is niet onmiddellijk zonne-
klaar.'04 Veel zal daarbij afhangen van de mogelijkheid voor de belanghebbende zijn
onschuld te bewijzen'05, de gedetailleerdheid van de ambtelijke leidraad - die de Hoge
Raad niet wenst aan te merken als rechtsregels maar wel als 'kenbare, vaste regels'106 -

en de rechterlijke praktijk, die soms degeneigdheid vertoont de Leidraad voor onschend-
baar te houden.'m Aldus bezien lijkt  het niet op voorhand zeker dat de Commissie of
het Hof te Straatsburg deze vorm van toetsing in een bepaald geschil in overeenstemming
zal achten met art. 6 van de Europese Conventie.

Reeds eerder kwam de onschuldpresumptie aan de orde. In het onderhavigegeval heeft
de belanghebbende geen beroep gedaan in cassatie op dit in art. 6 neergelegde vermoe-
den. Evenmin achtte de Hoge Raad een aanleiding aanwezig daarop ambtshalve in te
gaan. Niettemin ligt hier de crux. De vraag namelijk of, en zo ja in hoeverre. er sprake
is van schuld komt bij de kwijtschelding pas aan de orde, nadat is komen vast te staan
dat er sprake is van opzet of grove schuld.

Niet alleen is daarbij markant dat de bewijslast wat dat laatste betreft - ten onrechte,
gelet op art. 6 - op de belastingplichtige rust, maar bovendien dat de leidraad op dit punt
geen enkele rol speelt. Een laatste kanttekening bij dit arrest is dat de kwijtschelding van
de 'lichte boeten' - art. 9, lid 3, art. 21, lid 1, tweede volzin en art. 22 AWR - waarvan
de oplegging niet afhankelijk is van schuld, niet worden genoemd. Dit is begrijpelijk om-
dat art. 27 AWR - waarop dit arrest is toegespitst - voor die verhogingen geen be-

roepsmogelijkheid kent. Dat de Hoge Raad ook beroep tegen deze lichte boeten mogelijk
acht doet daaraan niet af. '08 De Leidraad administratieve boeten 1984 draagt de admi-
nistratie in navolging van deze rechtspraak op in bepaalde gevallen een vermindering van
de lichte boete te verlenen. '09 Toetssteen voor een zodanige vermindering is volgens de
leidraad echter niet de vraag of de belastingplichtige de strafbare handeling (het niet of
niet-tijdig doen van aangifte) valt te verwijten, maar of hij deze reeds eerder heeft be-
gaan. Zo spreken § 8, § 11 en § 12 van voormelde leidraad van eerste, tweede en derde
of volgende verzuimen. In deze paragrafen wordt aldus de mate van schuld afgeleid uit
het antwoord op de vraag of er een eerste of volgend verzuim is. Het lijdt weinig twij fel
dat een dergelijk fictief vermoeden van schuld te ruw kan uitvallen, in welk geval het
kwestieus is of deze regeling de toets van art. 6 (2) zal kunnen doorstaan.

104. Arrest van 23 juni 1981, Publ. ECHR, Series A, Vol. 43 (1981), § 518 (blz. 23).
105. P. van Dijk, Handelingen Tweede Kamer, 1981-1982,17 478, nr. 1, blz. 20.
106. Anders: Ch.J. Langereis, WFR 1985/5673. Overigens lijkt de Hoge Raad er aan voorbij te gaan, dat de Lei-
draad administratieve boeten  1984 is gepubliceerd  in  de Nederlandse Staatscourant  (1965)  waar het arrest  ver-

meldt: 'Deze leidraden zijn met medewerking of goedvinden van (in plaats van door, L) de belastingdienst gepubli-
ceerd.'

107. H. J. Hofstrainzijn noot bij HR 5 september 1979, BNB 1979/308, blz. 1508, vanaf r. 25; zieook mijn kritiek
in Vakstudie Algemeen Ded,  aant.  10 op art.  27  AWR  op Hof 's-Gravenhage 25 januari  1983,  BNB  1983/ 120

en 121.

108. HR 23 mei 1979, BNB 1979/250; HR 23 april 1980, BNB 1980/175, beide met noot van H.J. Hofstra; HR
5 oktober 1983, BNB 1984/140 met noot van J.P. Scheltens; HR 25 januari 1984, BNB 1984/90.

109. Beschikking van 27 maart 1984, nr. 584-8424, Stcrt. 65, zoals gewijdgd bij Beschikking van 28 februari 1985,
nr. 585-3281, Stcrt. 50.
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Ad f. Een kosteloze raadsman in geval van onvermogen
Het recht op toegang tot de rechter houdt in gevallen waarin het gaat om de vaststelling

van burgerlijke rechten en verplichtingen niet automatisch tevens een recht op gratis
rechtsbijstand in. In strafzaken heeft de verdachte wel een recht op gratis rechtsbijstand
in geval van onvermogen mits, zoals art. 6, lid 3, letter c van de Europese Conventie om-
schrijft 'the interests of justice so require'. Indien het nationale recht bepaalt dat de ver-
dachte zich door een advocaat moet doen vertegenwoordigen, moet hij de gelegenheid
hebben zelf zijn advocaat te kunnen uitkiezen, of - zo hij onvermogend is - een advocaat
toegewezen krijgen. 110

In geval van de administratieve boeten in het belastingrecht zal een recht op een gratis
advocaat in geval van onvermogen derhalve evenzeer op art. 6, lid 3, letter c van de Euro-
pese Conventie kunnen worden gebaseerd, ook al kan de belastingplichtige zijn zaak bij
het gerechtshof zelf voeren en bepleiten. lll

3.4. De toegang tot de rechter in de Grondwet

3.4.1. INLEIDING

Nadat hiervoor is onderzocht welke de plaats is van de toegang tot de rechter in de door
Nederland geratificeerde internationale verdragen, wordt in dit onderdeel aandacht
besteed aan enkele grondwettelijke aspecten.

In de Nederlandse Grondwet van 1983 ontbreekt, anders dan bijvoorbeeld in de
Grondwet van West-Duitsland, een bepaling over het recht op de toegang tot de rechter.
Bij eerdere Grondwetten was dat niet anders.

In de discussies in het verleden in en buiten het parlement ging het er veel meer om aan
welke instantie rechtsmacht - in de vorm van administratief beroep, administratieve
rechtspraak of burgerlijke rechtspraak - moest worden opgedragen, dan om de meer
fundamentele vraag of een beroep op enige (rechterlijke) instantie in elk geval mogelijk
moest zijn. 112

Bij de invoering van de Grondwet van 1983 heeft dit aspect evenmin veel aandacht ge-
trokken. Slechts in de MvT zijn hierover, maar dan nog globaal, opmerkingen gemaakt.
Zo merkt de MvT op dat:

'van een grondwettelijke regeling van de rechtspraak moet worden geeist (...) dat voldoende waarborgen zijn opge-
nomen ter verzekering  van de belangen  van de justitiabelen'. 113

110. Van Dijk en Van Hoof, blz. 307-309.

l i l. Vgl.  E.P. von Brucken Fock, Preadvies, Handelingen  1983 der Nederlandse Juristen-Vereniging, decl  1,
eerste stuk, biz. 248-254.
112. Vergelijk J. Kruseman. Het vraagstuk der administratieve rechtspraak, A.M. Donner, Nederlands bestuurs-

recht, 1, Algemeen Deel, blz. 334-350, Van Wijk-Konijnenbelt, biz. 306-310.
113. Tweede Kamer, 1979-1980,16 162, nr. 3, biz. 1
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Veel concreter is de MvT op bladzijde 6, waarin over art. 112, leden 1 en 2 G. wordt opge-
merkt:

*Door deze bepalingen die in grote lijnen overeenstemmen met de voorstellen van de Hoge Raad en de staatscom-
missie, wordt grondwettelijk verzekerd, dat er altijd een forum zal zijn voor geschillen omtrent burgerlijke rechten

en schuldvorderingen, of deze geschillen nu van privaatrechtelijke of van publiekrechtelijke aard zijn. De geschil-
len, die zijn ontstaan uit burgerlijke rechtsbetrekkingen zijn immers exclusief ter berechting aan de rechterlijke
macht opgedragen. Degeschillen over burgerlijkerechten en schuldvorderingen die voortvioeien uit niet-burgerlij-
ke rechtsbetrekkingen, zijn eveneens krachtens het eerste lid aan de rechterlijke macht opgedragen. Die regel lijdt
eerst uitzondering in de gevallen, waarin de wetgever overe€nkomstig het tweede lid zodanige geschillen aan niet
tot de rechterlijke macht behorende gerechten opdraagt.'

Uit deze passage kan men afleiden dat er altijd een bevoegde rechter is. In een belasting-
geschil kan dat ingevolge art. 112, lid 2, G. zowel een bijzondere rechter als de tot de rech-
terlijke macht behorende 'gewone' rechter zijn.

De toegang tot de rechter is aldus veeleer als een competentieregeling dan als een waar-
borg, een grondrecht,  in de Grondwet opgenomen. '14 Het is evenwel de vraag  of de
hiervoor vermelde passage in de MvT een justitiabele voldoende steun biedt om te beto-
gen dat een geschil in elk geval aan 66n rechter kon worden voorgelegd: de bijzondere
rechter van het tweede lid of de 'gewone' rechter van het eerste lid. Het ware dan ook
beter geweest als de toegang tot de rechter als (sociaal) grondrecht in de Grondwet zou
zijn gecodificeerd.

Het lijkt er sterk op dat de Grondwetgever er impliciet vanuit is gegaan dat de toegang
tot de rechter geen afzonderlijke bepaling vereist, omdat deze reeds in organieke wetten
is gewaarborgd. Een andere opvatting zou immers de grondwettelijke waarborgen, zoals

de onafhankelijkheid van de rechter, het hierna nog te bespreken 'ius de non evocando'
en de aanspraak op rechtsbijstand van hun glans ontdoen. Om met het Straatsburgse Hof
te spreken in de Golder-zaak:

 It would be inconceivable, in the opinion ofthe Court, that Article 6§1 should describe in detail the procedural
guarantees (die sterk overeenkomen met die vermeld in het hoofdstuk betreffende de rechtspraak in de Grondwet,
L) afforded to parties in a pending lawsuit and should not first protect that which alone makes it in fact possible

to bene fit from such guarantees, that is, access to court. The fair. public and expeditious characteristics of judicial
proceedings are of no value at all if there are no judicial proceedings. ,115

De opvatting van het Ho f komt er in feite op neer dat procedurele waarborgen de toegang
tot de rechter impliceren.

Dat  bij de grondwetsherziening  van  1983 de rechtsbescherming  van de justitiabele
door de rechter, in het bijzonder tegen de overheid, geen aandacht heeft gekregen kan
wellicht bovendien worden verklaard door de invoering, enkele jaren tevoren, van de
Wet Arob. Deze wet werd zo niet als een eindstadium, dan toch zeker als 'een nuttige
stap om te komen tot een meer complete rechtsbescherming' getypeerd,'16 en betekent

114. Anders: W.G. Wedekinden P.A.M. Meijknechtin debundel Effectieverechtsbeschermingenconstitutionele
rechtsorde, Nederlandse Vereniging voor Procesrecht, Zwolle, 1984, biz. 6.
115. Arrest van 21 februari 1975, Publ. ECHR, Series A, Vol. 18 (1975), § 35, biz. 18.
116. MvA. Kamerstukken 13 747, biz. 1-3, vermeld in Parlementairegeschiedenis van de Wet Arob, van J.H. van
Kreveld en M. Scheltema, biz. 26.
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inderdaad een zodanige vooruitgang, dat het de behoefte aan een introductie van een
(grond)recht op de toegang tot de rechter goeddeels heeft weggenomen. Men kan hierbij
in het bijzonder denken aan de aanvullende rechtsbescherming die de Wet Arob verleent.

Niettemin  kan het worden betreurd  dat de invoering van de Grondwet  van  1983  niet
tot een nadere bezinning over een - nog - meer algemene regeling van de toegang tot de
rechter heeft geleid. Men kan aannemen dat pas als de Wet Arob in alle opzichten, dat
wil zeggen met eliminering van de meeste uitzonderingen in art. 5 en de zogenaamde ne-
gatieve lijst, echt als aanvullende rechtsbescherming gaat functioneren, of ingeval er een
algemene regeling van het administratief recht komt, deze problematiek definitief zal
zijn geregeld.

Voorlopig zal de rechtzoekende zijn toegang tot de rechter moeten opeisen door, afge-
zien van de regeling in organieke wetten, te wijzen op de geschiedenis en de systematiek
van de huidige Grondwet. De grondwetsgeschiedenis, omdat daarin de bevoegdheid van
ten minste 66n rechterlijke instantie is beklemtoond. De wetssystematiek, omdat - zoals

het Ho f te Straatsburg in de Golder-zaakconstateerde - procedurele waarborgen zonder
een toegang tot de rechter zinloos zijn.

Het heeft weinig zin hier een breed expost te geven van de historische ontwikkelingen
op het gebied van de grondwettelijke bescherming van de burger tegen de overheid in het
algemeen. Dat is reeds elders voortreffelijk gedaan.117 Voorts mag ik naar hoofdstuk 2
verwijzen voor de geschiedenis - ook in grondwettelijk kader - van de fiscale rechtsbe-
scherming. In de navolgende onderdelen zal de Grondwet van 1983 als uitgangspunt wor-
den genomen.

3.4.2. DE BEVOEGDHELD VAN DE RECHTERLUKE MACHT

De bevoegdheid van de rechterlijke macht is in de Grondwet neergelegd in art. 112, dat
als volgt luidt:

'Art. 112.
1.  Aan de rechterlijke macht is opgedragen de berechting van geschillen over burgerlijke rechten en over schuld-

vorderingen.
2.  De wet kan de berechting van geschillen die niet uit burgerlijke rechtsbetrekkingen zijn ontstaan, opdragen

hetzij aan de rechterlijke macht, hetzij aan gerechten die niet tot de rechterlijke macht behoren. De wet regelt

de wijze van behandeling en de gevolgen van de beslissingen.'

Deze bepaling, die de art. 167 en 168 van de oude Grondwet vervangt, beoogt een ant-
woord te geven op de vraag of de wetgever de berechting van geschillen, thans genoemd
in het eerste lid, kan opdragen aan een administratieve rechter. De grondwettigheid van
een dergelijke opdracht - en derhalve de onttrekking aan de rechterlijke macht - werd
door velen, die onder schuldvorderingen zowel privaatrechtelijke als publiekrechtelijke
schuldvorderingen begrepen, in twijfel getrokken. 118

117.  Zie noot 1 1 2 supra.
118. Vander Pot-Donner, Handboek van het Nederlandse Staatsrecht, biz. 389 e.v.; C.A.J.M. Kortmann, De
Grondwetsherziening 1983, blz. 284 e.v.; N.H.M. Roos, RM Themis 1979, blz. 545 e.v. Vergelijk MvT, Tweede
Kamer, 1979-1980, 16 162, nr. 3, biz. 10.
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Voor het belastingrecht betekende deze opvatting dat de rechters die niet tot de rechter-
lijke macht behoren, zoals de Raden van Beroep voor de directe belastingen, niet compe-
tent waren. De invoering in 1956 van de Wet administratieve rechtspraak belastingzaken,
waarbij de gerechtshoven belastingkamers kregen, heeft deze kwestie voor belastingge-
schillen - met uitzondering van die voor de Tariefcommissie -aanzienlijk minder actueel
gemaakt.

DeGrondwetgever heeft het onderscheid tussen de wel en niet tot de rechterlijke macht
behorendeinstanties willen wegnemen, door aan tegeven dat de wet voortaan zal bepalen
welke colleges tot de rechterlijke macht behoren."9 Het gevolg hiervan is dat de beslech-
ting van administratiefrechtelijke geschillen voortaan in elk geval in overeenstemming
met de Grondwet is.

Het eerste en tweede lid van art. 112 G. sluiten elkaar niet geheel uit. De term in het
tweede lid 'geschillen die niet uit burgerlijke rechtsbetrekkingen zijn ontstaan' maakt
thans duidelijk dat deze op het publiekrechtelijk gebied liggende geschillen ook aan niet
tot de rechterlijke macht behorende rechterlijke instanties kunnen worden opgedragen.
Maar uit de redactie van het tweede lid mag niet a contrario worden afgeleid dat het eerste
lid uitsluitend zou zien op geschillen over burgerlijke rechten en op geschillen over
schuldvorderingen voor zover deze w81 uit burgerlijke rechtsbetrekkingen zijn ontstaan.
Zoals hiervoor opgemerkt, worden met het begrip'schuldvorderingen' zowel schuldvor-
deringen van privaatrechtelijke als van publiekrechtelijke aard bedoeld. Voorts is in art.
113, eerste lid, G. vastgelegd dat de berechting van straffen bij uitsluiting is opgedragen
aan de rechterlijke macht. In het belastingrecht zijn de administratieve boeten, die nu
eens in de plaats treden van, dan weer staan naast een strafrechtelijke vervolging, van
veel betekenis. Anders dan de regering in de MvT voorzagi  moeten administratief-
rechtelijke boeten zoals hiervoor is betoogd op grond van de zaak-Ozturk'2' en HR 19
juni 1985, BNB 1986/29, gelijkgesteld worden met een strafrechtelijke vervolging. Het
gevolg van deze uitlegging zal zijn dat geschillen over dergelijke boeten ingevolge art.
113, lid 1, G. niet kunnen worden beslecht door rechterlijke colleges die niet tot de rech-
terlijke macht behoren, zoals de Tariefcommissie.

Weliswaar is het oordeel over de zware boeten krachtens art. 144 Algemene wet doua-
ne en accijnzen (AWDA) opgedragen aan de gerechtshoven, maar hoofdstuk VIII kent
ook lichte boeten, zoals die genoemd in art. 134-141 AWDA. Op grond van HR 23 mei
1979, BNB 1979/250, staat naar ik meen ook tegen deze lichte boeten beroep open. Naar
ik meen zal, mede gelet op art. 6 van de Europese Conventie, de Tariefcommissie zich
onbevoegd moeten verklaren in geval van een zodanig beroep. De aangewezen rechter
lijkt mij ook in deze gevallen het gerechtshof, ook al ontbreekt een uitdrukkelijke wette-
lijke bepaling ter zake.

De vraag ofgeschillen over de heffing van belastingen onder de werking van het eerste
ofhet tweedelid van art.  112 G. vallen is, behoudens voor geval de Tariefcommissie com-

119. MvT, Tweede Kamer, 1979-1980,16 162, nr. 3. blz. 2
120. MvT, Tweede Kamer, 1979-1980,16 162, nr. 3. biz. 11.
121. Europese Hof van de Rechten van de Mens 21 februari 1984, Publ. ECHR, Series A, Vol. 73 (1984), AA
34 (1985), blz. 145 e.v. met noot van A.H.J. Swart.
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petent is, weinig relevant, aangezien het gerechtshof - en dus ook de belastingkamer
daarvan - tot de rechterlijke macht behoort. Deze bepaling geeft bovendien geen indica-
tie welke rechterlijke instantie over belastinggeschillen zal oordelen; daarvoor zal men
bij de organieke wetten te rade moeten gaan.

3.4.3. 'IUS DE NON EVOCANDO'

Bij de grondwetsherziening 1983 is het ius de non evocando uit het hoofdstuk Justitie -
thans Rechtspraak - verdwenen en als een van de grondrechten vermeld.122 Art. 17 G.
bepaalt:

'Niemand kan tegen zijn wil worden afgehouden van de rechter die de wet hem toe-
kent.'

Deze bepaling, die zowel geldt voor rechtsbetrekkingen tussen de overheid en de bur-
ger, als tussen burgers onderling, gaat ervan uit dat er een positief recht op de rechter
bestaat. De wijze waarop een rechtssubject van de rechter kan worden afgehouden - de
oude redactie sprak van afgetrokken - kan verschillen. Te denken valt aan een niet in
vrijheid gesloten arbitrage-overeenkomst, aan een toezegging onder de afgedwongen
voorwaarde dat geen beroep zal worden ingesteld, maar ook aan een feitelijke omstan-
digheid die de toegang tot de rechter belet:21 In dergelijke situaties zal met name een be-
roep op de rechter in kort geding uitkomst kunnen bieden. 124

3.4.4.  RECHTSBIJSTAND

Een ander sociaal grondrecht dat in de Grondwet van 1983 is opgenomen betreft de
rechtsbijstand.123 Art. 18 bepaalt:

'1. Ieder kan zich in rechte en administratief beroep doen bijstaan.
2.   De wet stelt regets omtrent het verlenen van rechtsbijstand aan minder draagkrachtigen.'

Het eerste lid voorziet in een juridische bijstand in elke procedure waarin een geschil
wordt beslecht, niet alleen bij de civiele rechtspleging maar ook bij de tot de administra-

122. Zie hierover A.F.M. Brenninkmeijer, Het ius de non evocando, in de bundel Grondrechten, Commentaar
op Hoofdstuk  1  van de herziene Grondwet, Nijmegen,  1982, biz. 346-366; C.A. J.M. Kortmann, De Grondwets-
herziening 1983, biz. 105-106.

123. Brenninkmeijer, in het in de vorige noot aangehaalde werk, in het bijzonder biz. 355-366. Hij merkt op biz.
365 op: 'Via deze discretionaire bevoegdheid kan de administratie de toegang tot de wettelijke rechter, althans

de effectiviteit van het beroep op de wettelijke rechter beinvloeden. Het is juist deze per gevatte bepalen invloed

die in strijd is met het ius de non evocando.'
124. Vergelijk President Rechtbank Arnhem 17 januari 1985, nr. KG 1985/10, FED 1985/267. Zieook deopmer-

king van Brenninkmeijer in de vorige noot.
125. Ziedaarover C.F. J. de Jongh in debundel Grondrechten, biz. 367-392, C.A.J.M. Kortmann, De Grondwets-

herziening 1983, biz. 110.
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tieve rechtspraak behorende belastingrechtspraak. Het garandeert echter niet een rechts-
bijstand buiten rechte, zoals bij de verzorging van een belastingaangifte of het indienen
van een bezwaarschrift. Het tweede lid, dat nauwelijks toelichting verlangt, verplicht de
wetgever regels te geven omtrent juridische bijstand in en buiten rechte aan weinig draag-
krachtige personen. Dit tweede lid behelst geen rechtens afdwingbare aanspraak. De wet-
telijke regeling van de rechtshulp in belastingzaken zal in onderdeel 6.5 nader worden
onderzocht.

3.5. De toegang tot de rechter in de organieke wetgeving

3.5.1. INLEIDING

Zowel in het belastingrecht als in het overige administratief recht valt de rechtsbescher-
ming in te delen in:
1. de bijzondere rechtsgang, c.q. de bijzondere rechter;
2. de Arob-procedure;
3. de rechtsgang bij de burgerlijke rechter.
Is de bevoegdheid van de bijzondere rechtsgang en de Arob-rechter in de organieke wet-
geving gecodificeerd, de bevoegdheid van de burgerlijke rechter - de omschrijving 'ge-
wone rechter' acht ik misleidend, omdat daartoe ook de belastingrechter behoort,26 _
berust vooral op jurisprudentie, in het bijzonder van de Hoge Raad. Bij de grondwets-
herziening van 1983 is uitdrukkelijk vastgelegd dat de burgerlijke rechter een rechtzoe-
kende de gewenste aanvullende rechtsbescherming moet geven, ook, ja vooral, in geschil-
len met de overheid.

Er zijn belangrijke verschillen tussen de rechtsgangen bij de onderscheiden rechters.
Bij de belastingrechter kan een beroep slechts tegen een beperkt scala van rechtshandelin-
gen worden ingesteld, bij de Afdeling Rechtspraak Raad van State staat beroep open te-
gen alles wat de Wet Arob als een beschikking kwalificeert, terwijl bij de burgerlijke rech-
ter ook over feitelijke handelingen geklaagd kan worden. Voorts verschillen de rechts-
gangen op talrijke andere onderdelen: de beroepstermijnen, het aantal instanties, de al
of niet lijdelijke rol van de rechter, de omvang van de rechterlijke toetsing, de al of niet
verplichte vertegenwoordiging enz. Een fundamenteel verschil is ten slotte ook dat de be-
lastingrechter een beslissing van de administratie kan vernietigen en zijn beslissing daar-
voor in de plaats kan stellen, terwijl de burgerlijke rechter het geschil veelal moet oplos-
sen door een schadevergoeding toe te kennen.

Zowel de rechtsgang bij de Arob-rechter als die bij de burgerlijke rechter komen in be-
ginsel pas aan de orde indien andere mogelijkheden zijn uitgeput. Dat blijkt bij de Wet
Arob  met  name  uit  art. 5, letter  d,  dat een beroep op grond  van  deze wet uitsluit tegen
'beschikkingen waartegen krachtens wettelijk voorschrift een andere administratief-

126. MvT, Tweede Kamer, 1979-1980,16 162, nr. 3, biz. 2. Hieruit blijkt dat onder 'gewone rechter' niet meer
en nict minder wordt verstaan dan *de rechterlijke macht'.
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rechtelijke voorziening openstaat of voor de klager opengestaan heeft'. Hieruit blijkt dat
de Afdeling Rechtspraak van de Raad van State wijkt voor (de belastingkamer van) het
gerechtshof.

Bij de burgerlijke rechtsgang ontbreekt een soortgelijke competentie-afbakening. Art.
2 van de Wet RO maakt geen onderscheid tussen zaken die uit een publiekrechtelijke dan
wel uit een privaatrechtelijke dienstbetrekking zijn ontstaan. Zolang een geschil maar ge-
formuleerd kan worden in de termen van art. 2 ('alle geschillen over eigendom of daaruit
voortspruitende rechten, over schuldvorderingen of burgerlijke rechten') is de burgerlij-
ke rechter volgens constante rechtspraak bevoegd. Zodra wettelijke bepalingen evenwel
een bijzondere rechter, zoals de belastingrechter, bevoegd verklaren, treedt de burgerlij-
ke rechter terug. Hoewel men geneigd zal zijn, vanwege het ontbreken van een met art.
5, letter m, Wet Arob overeenkomstige verbodsbepaling, deze regeling als een 'lex specia-
lis versus lex generalis' te kenschetsen, is de werkelijke verhouding gecompliceerder.
Daaraan zal in onderdeel 3.5.4 meer aandacht worden besteed. Thans volstaat de consta-
tering dat de burgerlijke rechter in belastinggeschillen - behoudens in kort geding - veelal
als een reserverechter optreedt, die pas tot oordelen kan worden geroepen indien de be-
lastingrechter niet bevoegd is. Om die reden ligt het voor de hand eerst de competentie
van deze laatste nader te bezien.

3.5.2. DE BEVOEGDHEID VAN DE BELASTINGRECHTER

Het is een lange traditie dat geschillen over de heffing van belastingen, andere dan de be-
lastingen van rechtsverkeer en de successierechten, niet door de burgerlijke rechter maar
door bijzondere rechters worden beslist. Stonden deze oorspronkelijk buiten de rechter-
lijke macht zoals de in 1892 ingestelde Raden van Beroep voor de Vermogensbelasting,
de  eerste - buiten de rechterlij ke macht staande - administratiefrechtelijke colleges,  al
spoedig volgde een koerswijziging. Reeds in 1915 kwam, door de introductie van de cas-
satiebevoegdheid van de Hoge Raad, de rechtspraak in belastingzaken gedeeltelijk op het
werkterrein van de 'rechterlijke macht' te liggen.127 Zie daarover het vorige hoofdstuk,
onderdee12.6. Deze tendens werd versterkt door de opdracht in 1925 aan het Gerechtshof
te 's-Gravenhage te beslissen over de toepassing van de Wet tot bevordering van de richti-
ge heffing der directe belastingen. 128 Deze ontwikkeling vond haar afronding in een al-
gehele overheveling van de rechtspraak in belastingzaken, met inbegrip van de belastin-
gen van rechtsverkeer en de successierechten, naar - de belastingkamer van - het ge-
rechtshof in 1956.

De jurisdictie over belastinggeschillen is nooit geheel exclusief aan de bijzondere rech-
ter opgedragen. Zo mochten de Raden van Beroep voor de directe belastingen niet oorde-
len over iemands subjectieve belastingplicht, over de ontheffing van de personele be-
lasting en vermogensbelasting en moesten ze vragen van subjectieve aard die een overwe-

127. Wet van 19 december 1914, Stb. 564.
128. Wet van 29 april 1925, Stb. 171.
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gend juridisch karakter hadden aan de professionele rechtbanken overlaten. 129 De taak
van de belastingkamer van het gerechtshof is weliswaar ruimer geformuleerd dan die van
de Raad van Beroep, doordat ook zuiver juridische kwesties tot haar competentie beho-
ren, maar van een allesomvattende jurisdictie over belastinggeschillen is geen sprake. Uit
de Wet administratieve rechtspraak belastingzaken blijkt daarvan niets, omdat deze wet
geen regeling behelst omtrent de toegang tot de rechter, maar uitsluitend ziet op de pro-
cesgang betreffende een reeds ingesteld beroep. De Wet ARB veronderstelt met andere
woorden deze toegang. Zonder volledig te zijn wil ik enkele marcatielijnen aangeven van
de bevoegdheid van de belastingrechter. In volgende hoo fdstukken zal deze bevoegdheid
nauwkeuriger worden onderzocht.

De bevoegdheid van de belastingrechter die vroeger in de afzonderlijke heffingswetten
was opgenomen is in 1959 gecodificeerd in de Algemene wet inzake rijksbelastingen. In
die wet is slechts een beperkt aantal rechtshandelingen van de belastinginspecteur - in
hoofdstuk 4 van dit geschrift onderzochten aangeduid met de term'belastingbeschikkin-
gen' - vatbaar gemaakt voor beroep bij de belastingrechter. De MvT vermeldt daarover:

'met betrekking tot de in het onderhavige hoofdstuk gebezigde woorden 'beschikking' en 'uitspraak' moge de
eerste ondergetekende er op wijzen, dat zowel bij de redactie van dezewet als van de heffingswetten aan deze woor.
den strikt formele betekenis moet worden toegekend. Dit houdt in dat zowel in deze wet als in de heffingswetten
het gebruik van deze termen beslissend is voor de rechtsgang'. 130

Bezwaar is alleen mogelijk tegen drie specifieke 'belastingbeschikkingen': de aanslag, de
naheffingsaanslag en de beschikking. 131 Beroep op de belastingrechter staat uitsluitend
open  tegen drie andere 'belastingbeschikkingen': de uitspraak  (al  o f niet op bezwaar-
schrift), de navorderingsaanslag en het kwijtscheldingsbesluit inzake verhogingen en
krachtens prorogatie ook tegen belastingbeschikkingen waartegen bezwaar mogelijk
is.Ill

De rechtsmiddelen zijn in deze zin beperkt dat zij slechts kunnen zijn gericht tegen de

belastingbeschikking die als 66n van de zes voornoemde rechtshandelingen staat aange-
duid. Een andere rechtshandeling die ook als een belastingbeschikking kan kwalificeren,
maar wettelijk niet exact als 66n van de sacrale zes staat omschreven, is derhalve voor
bezwaar en beroep onaantastbaar.

Zo is bijvoorbeeld bezwaar noch beroep mogelijk tegen een voorlopige aanslag,133 Of
tegen een ambtshalve genomen beslissing.134 Voorts kan het beroep tegen een aanslag
niet de gemeente van aanslag betreffen.135 Daarnaast is aan belanghebbenden, soms ex-
pliciet, soms impliciet, een beroepsmogelijkheid onthouden. Expliciet, waar het de in-
houdingsplichtige betreft die naderhand bemerkt dat zijn afdracht op aangifte onjuist

129. Zie onderdeel 2.6. hierv66r.
130. MvT, Tweede Kamer, 1954-1955,4080, nr. 3, biz. 17, r.k.
131. Art. 23 en 24 AWR.
132. Art. 26 en 27 AWR.
133. MvA, Tweede Kamer, 1954-1955,4080, nr. 5, blz. 10, r.k.
134. HR 28 oktober 1981, BNB 1981/320.

135. Art. 26, lid 4, AWR; HR 22 juli 1983, BNB 1983/265, met noot van P. den Boer.
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is.136 Impliciet, waar het gaat om degenen die - niet belastingplichtig zijnde - aanspra-

kelijkzijnvooreen belastingaanslag. Men denke aan notarissen, maar ook aan echtgeno-
ten,  maten en firmanten. 117 Opvallend is dat de belastingrechter het door de wetgever

als gesloten bedoelde systeem ook vrijwel geheel gesloten heeft gehouden, zodat beroe-

pen tegen een voorlopige aanslag en een ambtshalve gegeven beslissing inderdaad vruch-
teloos zijn gebleken. 138

De enige inbreuk die de rechter tot op heden op dit systeem heeft gemaakt, betreft het
beroep tegen de 10% verhoging van art. 21, lid 1, tweede volzin en van art. 22 AWR,139
welk beroep volgens de wetsgeschiedenis niet mogelijk was.140 Daarentegen heeft ook
de belastingrechter zijn taak in veel gevallen nauw omlijnd. Zo is een beroep tegen een

nihil-aanslag niet mogelijk en kan de vraag of een bepaald vermogensbestanddeel tot het
privt- of ondernemingsvermogen behoort vaak niet aan de rechter worden voorgelegd.
Deze beperkte taakopvatting is in HR 9 november 1983, BNB 1984/226141, aldus om-
schreven:

'dat, nu de wet het rechtsmiddel van bezwaar tegen een aanslag slechts heeft opengesteld omde inspecteur te doen
beslissen of de aanslag moet worden verlaagd, de inspecteur belanghebbende in diens bezwaar - hetwelk niet strek-
te tot verlaging van de aanslag - niet-ontvankelijk had moeten verklaren in plaats van de aanslag te handhaven

(...)'.

De wetsgeschiedenis van de AWR wijst uit dat de wetgever bij het beperken van de be-
roepsmogelijkheden bij de belastingrechter vrijwel nooit heeft bedoeld een belangheb-
bende de toegang tot de rechter geheel te ontzeggen. 142 Maar met het openstellen van be-

roep op de belastingrechter is de wetgever, met de bewindslieden van Financien voorop,
zeer terughoudend geweest. In de gevallen waarin de bewindslieden bij de parlementaire
behandeling van de AWR weerstand boden aan het verlangen van de kamerleden om in
bepaalde gevallen een beroep op de belastingrechter open te stellen, wezen zij meestal op
de mogelijkheid een zodanig geschil bij de burgerlijke rechter aanhangig te maken. Deze
afleidingsmanoeuvres hebben in zoverre succes gehad dat de Tweede Kamer uiteindelijk
althans voor de zware administratieve boeten een verruiming van de beroepsmogelijkhe-

136. MvA, Tweede Kamer, 1955-1956,4080, nr. 5, blz. 10, r.k.
137. HR 25 maart 1981, BNB 1981/171. Zie evenwel Hof Amsterdam 28 april 1982, BNB 1983/211. Zie voorts
hoofdstuk 7.
138. Zie onder andere HR 17 december 1969, BNB 1970/32; HR 28 oktober 1981, V-N 1981, biz. 2129.
139. TC 7 december 1970, BNB 1971/154; HR 23 mei 1979, BNB 1979/250 met noot van H. J. Hofstra; HR 23
april 1980, BNB 1980/175 met noot van H.J. Hofstra.
140. Nota inzake enige amendementen, Tweede Kamer,  1957-1958,4080, nr. 29, biz. 41.k., waarin de bewindslie-

den er om praklische redenen de voorkeur aan geven de rechterlijke toetsing niet uit te strekken tot de lichtere
administratieve boeten.  Zie ook H.J. Hofstra in zijn kritische annotaties bij de in de vorige noot genoemde ar-
resten.
141. Met noot van J.P. Scheltens.
142. Een volledig ontbreken van een rechterlijke toetsing stonden de bewindslieden onder andere wel voor bij de

boete van art. 9, lid 3 AWR (MvA, Tweede Kamer, 1955-1956,4080, nr. 5, biz. 7) en bij de voorlopige aanslag
(MvA, blz. 10, r.k.).

63



TOEGANG TOT DE RECHTER

den heeft weten te bewerkstelligen.143 Zo verwezen de bewindslieden van Financien re-
gelmatig naar de bevoegdheid van de burgerlijke rechter, o.a. voor geval er geschillen
zouden ontstaan betreffende:
- de inhoudingsplichtige inzake zijn afdracht op aangifte;144
-  het niet naleven door de inspecteur van de verplichting een navorderingsaanslag aan

te kondigen;145

- de weigering door de inspecteur van een vertegenwoordiger. 146

Ik spreek hier van afleidingsmanoeuvres, aangezien de bewindsman van Financien nog
niet lang daarvoor de overbrenging van de rechtspleging inzake het successierecht van
de burgerlijke rechter naar de Raden van Beroep voor de directe belastingen(!) juist met
verve had bepleit. Hij wees daarbij als voordelen aan de eenheid van rechtspraak in fisca-
le zaken en de geringere kosten en formaliteiten voor de rechtzoekende bij de fiscale
rechtspleging. 147

Uit het voorgaande valt af te leiden dat de wetgever niet beoogd heeft de justitiabele
te voorzien van een volledige rechtsbescherming in belastingzaken door de administratie-
ve rechter in belastingzaken. In enkele gevallen heeft de wetgever er de voorkeur aan ge-
geven mogelijke geschillen door de burgerlijke rechter te laten beslechten, maar soms is
geen enkele beroepsmogelijkheid voorzien.

3.5.3. DE AROB-RECHTER  EN HET BELASTINGGESCHIL

Met de invoering van de Wet administratieve rechtspraak overheidsbeschikkingen in
1975 werd Nederland op het gebied van de administratieve rechtspraak een nieuwe admi-
nistratieve rechter rijker: de Afdeling Rechtspraak van de Raad van State (hierna ook
aangeduid als Afd. Rechtspraak RvS). Deze heeft een algemeen aanvullende, rechtspre-
kende, bevoegdheid, doordat beroep bij de Afdeling open staat, mits geen andere admi-
nistratiefrechtelijke voorziening openstaat of heeft opengestaan (art. 5, letter d, Wet
Arob). Beroep staat uitsluitend open tegen een beschikking, dat wil zeggen een besluit
van een administratief orgaan gericht op enig rechtsgevolg niet zijnde een besluit van al-
gemene strekking of een rechtshandeling naar burgerlijk recht. Een weigering om te be-
schikken wordt met een beschikking gelijkgesteld.

Indien  art. 5, letter  d,  Wet Arob de enige uitsluitingsgrond  zou zijn geweest,  zou  de
Afd. Rechtspraak RvS in beginsel aan een oordeel op het terrein van belastingen hebben
kunnen toekomen, namelijk ter zake van die beschikkingen (in voormelde zin) waarin

143. Vgl. Tweede Kamer, 1957-1958,4080, amendementen nrs. 12, 26 en 28 aismedede nota inzakeenigeamende-
menten nr. 29, gevolgd door de vierde nota van wijzigingen nr. 30.
144. MvA, Tweede Kamer, 1957-1958,4080, nr, 5, blz. 10, r.k. Zieook het amendement van Van Leeuwen, nr. 18.
145. Art. 17, lid 1, AWR. Verslag vanhet mondeling overlegtevenseindverslag (VMO) Tweede Kamer, 1957-1958,
4080, nr. 7, biz. 9.
146. VMO. Tweede Kamer, 1957-1958,4080, nr. 7, blz. 13.
147. MvT, Tweede Kamer, 1948-1949,915, nr. 3, § 6. In de MvA, Tweede Kamer, 1953-1954,915, nr. 5, § 6, biz.
10,1.k. is daaraan, in verband met de voorgestelde invoering van de betastingkamers bij de gerechtshoven, toege-
voegd het argument van de deskundigheid van deze rechtscolleges.
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de belastingrechter niet bevoegd zou zijn. De wetgever heeft evenwel de taak van de Afd.
Rechtspraak RvS op dit terrein verder beperkt door opname van art. 5, letter m, Wet
Arob. Op grond daarvan staat geen beroep open tegen'beschikkingen, gegeven op grond
van een wettelijk voorschrift inzake belastingen'.

In de voorganger van de Wet Arob, de Wet Beroep administratieve beschikkingen

(Stb. 1963, 268), kwam een soortgelijke uitsluiting voor, zij het dat deze beperkt was tot
rijksbelastingen. In de MvT bij de Wet BAB was opgemerkt:

'in de belastingwetgeving is met zorg overwogen, voor weike beschikkingen een beroepsmogetijkheid gewenst is
en voor welke niet.'

Dit was voor de wetgever kennelijk voldoende reden om geschillen over belastingen bui-
ten de werking van de Wet Arob te laten. Steenbeek wil niet ontkennen, dat een dergelijke
overweging met zorg heeft plaatsgevonden, maar een meer gereserveerde opmerking was
hem liever geweest.148 Met deze constatering ben ik het geheel eens, zij het op andere
gronden dan Steenbeek. Deze wijst erop dat de wetgeving op dit stuk - met name de
AWR, de Wet ARB en de nieuwe Bevoegdhedenwet Waterschappen - onlangs is ver-
nieuwd. Maar behalve bij de laatstgenoemde wet is van enige wijziging in de beroepsmo-
gelijkheden geen sprake geweest. Mijn bezwaar tegen art. 5, letter m, Arob is, dat de ar-
gumentatie die in 1963, toen de AWR net was ingevoerd, nog geheel valabel was, in  1975
aan kracht had ingeboet. Men kan in dit verband denken aan de door de Hoge Raad in
het arrest van 23 mei 1979, BNB 1979/250, genoemde'voortgeschreden rechtsontwikke-
ling'.  Daarmee is overigens niet gezegd dat de Afd. Rechtspraak het meest aangewezen

rechtscollege zou zijn om (aanvullende) rechtsbescherming op fiscaal terrein te verlenen.
Door een ruime interpretatie te geven aan het begrip belastingen heeft de Afd.

Rechtspraak RvS zich ervoor gehoed het belastinggebied te betreden. Reeds in de beslis-
sing van 4 januari 1977, op het beroep van ACF Chemieforma NV tegen de weigering
van de Staatssecretaris van Financien art. 8, lid 2, Wet Vpb. 1969 buiten toepassing te
laten, werd de appellante mede op rechtshistorische gronden niet-ontvankelijk verklaard
in haar beroep. 149 Eenzelfde lot troffen klachten inzake zuiveringslasteniso, loonbelas-
ting"1, wateromsla 152  accijns van tabaksfabrikaten'53 en gemeentelijke leges.154 Ook

148. J.G. Steenbeek, Wet administratieve rechtspraak overheidsbeschikkingen, 1984, biz. 181.
149. Afd. Rechtspraak RvS 4 januari 1977, nr. A-1004(1976), Ten Berge-Stroink, Arob, Jurisprudentie, uitgezon-
derde beschikkingen, biz. 9.
150. Afd. Rechtspraak RvS 3 maart 1977, nr. A-3083 (1979), Ten Berge-Stroink, Arob, Jurisprudentie, uitgezon-
derde beschikkingen,  biz.  25.  Zie  ook de kritische beschouwing  over deze beslissing  van W. Scholten,  WFR
1977/5328.

151. Voorzitter Afd. Rechtspraak RvS 21 april 1978, nr. A-10 985 (1977) VE 72, Ten Berge-Stroink, Arob, Ju-

risprudentie, uitgezonderde beschikkingen,  biz.  46.
152. A fd. Rechtspraak RvS 18 januari 1979, nr. A-3.0137 (1977), Ten Berge-Stroink, Arob, Jurisprudentie, uitge-
zonderde beschikkingen, blz. 83.
153. Afd. Rechtspraak RvS 18 december 1979. nr. A-1.0612 (1978), Ten Berge-Stroink, Arob, Jurisprudentie,
uitgezonderde beschikkingen, biz. 137.
154. Voorzitter Afd. Rechtspraak RvS 27 maart 1980, nr. A-3.3044 (1979) VE 2113, Ten Berge-Stroink, Arob.

Jurisprudentie, uitgezonderde beschikkingen, biz. 157.
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een klacht inzake de invordering van belastingen werd niet-ontvankelijk verklaard. 155
Een retributie geheven krachtens art. 13, lid 2 van de Warenwet werd evenwel niet als
een belasting gekenschetst, zodat een klacht daarover wei werd ontvangen. 156

Opvallend is dat de Afd. Rechtspraak RvS in zijn voornoemde beslissing de gemeente-
lijke leges    w81   als   een belasting aanmerkte. Het verschil zit hierin,    dat   de   Afd.
Rechtspraak RvS voor de toepassing van art. 5, letter m, Wet Arob niet doorslaggevend
acht of een bepaalde heffing gekwalificeerd kan worden als een belasting, maar hoe de
wettelijke regeling de heffing aanduidt. Daarmee kiest dit college voor een zuiver juridi-
sche benadering.

Met een uitspraak van 31 juli 1984 heeft de Afd. Rechtspraak RvS haar competentie
evenwel vergroot, door art. 5, letter m, beperkt uit te leggen. 157 Het ging daarbij om een
geschil over een verzoek om openbaarmaking op grond van de Wet openbaarheid van
bestuur van een controlerapport van de Rijksaccountantsdienst. De Minister van Finan-
citn baseerde de geheimhouding van dat rapport op art. 67 AWR. Deze bepaling nu is,
aldus de Afd. Rechtspraak RvS, 'niet aan te merken als een wettelijk voorschrift inzake
belasting zoals bedoeld in art. 5, aanhef en onder m van de Wet administratieve
rechtspraak overheidsbeschikkingen, doch als een voorschrift inzake de geheimhouding
van gegevens'. Deze beslissing is vooral daarom opvallend, omdat de waarnemend voor-
zitter van de Afdeling art. 67 AWR in een uitspraak van 22 oktober 1981 nog w81 als een
wettelijk voorschrift inzake belastingen had bestempeld.158 De reden voor deze koers-
wijziging van  180°  is wellicht te vinden in de omstandigheid dat het in de beslissing van
31 juli 1984 de werking van een bijzondere wet betrof, waartegen de administratie de ex-
ceptie van art. 5, letter m, Wet Arob opwierp. Het fundamentum petendi lag met andere
woorden in deze zaak niet in de belastingwetgeving, maar in de Wet openbaarheid van
bestuur. Een andere opvatting dan die nu door de Afd. Rechtspraak is aanvaard zou bo-
vendien van de openbaarheid van het belastingbestuur goeddeels een wassen neus hebben
gemaakt.159 Uit - het gepubliceerde deel van - de beslissing van 22 oktober 1981 blijkt
niet dat het in dat geschil eveneens ging om de toepassing van de Wet openbaarheid van
bestuur. De in de uitspraak van 31 juli 1984 in algemene bewoordingen gestelde overwe-
ging betreffende art. 67 AWR maakt dat de uitspraak van 22 oktober 1981 evenwel als
achterhaald kan worden beschouwd.

De conclusie uit het hierboven gestelde is dat de Afd. Rechtspraak RvS op het gebied

155. Voorzitter Afd. Rechtspraak RvS 15 april 1982, nr. A-1.0197(1982) S 29, Ten Berge-Stroink, Arob, Jurispru-
dentie, uitgezonderde beschikkingen, blz. 241.
156. Afd. Rechtspraak RvS 24 juni 1982, nr. A-1.1437 (1980), Ten Berge-Stroink, Arob, Jurisprudentie, uitgezon-
derde beschikkingen, biz. 247.

157. Afd. Rechtspraak RvS 31 juli 1984, nr. R 01.83.0379, BNB 1985/35, FED 1985/133 met noot van J.B.H.
Roben. Zie voorts Afd. Rechtspraak RvS 26 juli  1984, nr. A-1.1040 (1982), BNB 1985/47, FED 1985/134 met
noot van J.B.H. Roben.
158. Waarnemend voorz. Afd. Rechtspraak RvS 22 oktober 1981, nr. A-1.1074 (1981)/VE 1066, Ten Berge-

Stroink, Arob, Jurisprudentie, uitgezonderde beschikkingen, biz. 226.
159. Zie over de Wet openbaarheid van bestuur A.F.M.Q. Beukers-van Dooren, FED Beschouwingen: 86 e.v.
en 95 e.v., alsmede J.B.H. Roben, FED 1985/ 134.
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van belastingen geen enkele aanvullende rechtsbescherming biedt, mede door de ruime
interpretatie die de Afdeling geeft  aan het begrip belastingen, zoals genoemd in  art.  5,
letter m, Wet Arob. De enige rol van betekenis op fiscaal terrein is de bevoegdheid die
de Afd. Rechtspraak heeft over geschillen betreffende de openbaarmaking van informa-
tie over belastingen te beslissen.

3.5.4. DE BEVOEGDHEID VAN DE BURGERLIJKE RECHTER

In dit onderdeel wordt een kort overzicht gegeven van de aanvullende rechtsbescherming
die de burgerlijke rechter op het terrein van de belastingheffing verleent. Een kort over-
zicht, omdat deze problematiek in hoofdstuk  11 meer uitvoerig aan de orde zal komen.
Is in de Wet Arob de positie van de Afd. Rechtspraak RvS ten opzichte van de admi-
nistratieve rechter in belastingzaken exact afgepaald, bij de burgerlijke rechter is dat veel
minder het geval. Art. 2 van de Wet op de rechterlijke organisatie (Wet RO) draagt aan
de rechterlijke macht op'de kennisneming en beslissing van allegeschillen over eigendom
of daaruit voortspruitende rechten, over schuldvorderingen of burgerlijke rechten'.

Opvallend is dat vrijwel iedere schrijver voor 'rechterlijke macht' leest: burgerlijke
rechter.160 Het behoeft geen betoog dat deze uitleg, mede in het licht van art.  1 Wet RO,
in beginsel onjuist is. De administratieve rechter in belastingzaken (het gerechtshof) be-
hoort evenzeer tot de rechterlijke macht als de burgerlijke kamer van de rechtbank. Dat
de belastingkamer zich - evenals bijvoorbeeld de ondernemingskamer bij het gerechts-
hof Amsterdam - niet met de berechting van burgerrechtelijke geschillen bezig houdt,
wordt niet door art. 2 Wet RO bepaald, maar is enerzijds gebaseerd op bijzondere bepa-
lingen en anderzijds op interne reglementen. De opvatting dat onder art. 2 Wet RO alleen
privaatrechtelijke geschillen zouden vallen en geen geschillen die hun oorsprong vinden
in het publiekrecht is reeds lang achterhaald. Niet van belang is het fundamentum peten-
di, de aard van het recht waarop de eiser zijn eis grondt, maar het recht dat hij beschermd
wenst te zien. Zodra de eiser zijn vordering weet te gieten in een privaatrechtelijke vorm
(onverschuldigde betaling, onrechtmatige daad) is de burgerlijke rechter bevoegd.

Nu zijn er twee zienswijzen mogelijk: geschillen over belastingheffing vormen een spe-
cies van het in art. 2 Wet RO genoemde genus, of zijn uitsluitend gebaseerd op art. 26
en 27 AWR jo art. 2, lid 1 en 4, Wet ARB en vallen derhalve buiten art. 2 Wet RO. De
Hoge Raad heeft met een verfijnde jurisprudentie de eerste opvatting omhelsd; deze
komt erop neer dat de burgerlijke rechter terug treedt met het geven van een oordeel over
de rechtmatigheid van het optreden van de administratie, indien en voor zover er bij de
wet een met voldoende waarborgen omklede andere rechtsgang ter bescherming van de
belangen van de eiser is gegeven. 161

160. Hugenholtz-Heemskerk, Hoofdlijnen van Nederlands burgerlijk procesrecht, 1982, biz. 12, Meyjes-Van
Soest-Van den Berge, Fiscaal Procesrecht, biz. 6.
161. J.A.M. van Angeren, De gewone rechter en de administratieve rechtsgangen, biz.  17.
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Deze rechtspraak bevestigt dat er in feite twee bevoegde rechters zijn: de burgerlijke
rechter krachtens art. 2 jo. art. 53 Wet RO en (de belastingkamer van) het gerechtshof,
maar dat de bijzondere rechter v66rgaat. Deze zienswijze weerklinkt ook in de in onder-
deel 3.5.2 weergegeven wetsgeschiedenis van de AWR, waarin de wetgever de burgerlijke
rechter een onmiskenbare taak heeft gegeven, maar dan wel die van reserve-rechter. Pro-
blemen ontstaan zodra de eiser de bijzondere rechtsgang niet heeft benut of indien de bij-
zondere rechter het optreden  van de administratie niet onrechtmatig heeft bevonden.

In hoofdstuk  11 zal worden onderzocht wat de taak van de burgerlijke rechter in be-
lastinggeschillen inhoudt. Daarbij zal met name aandacht worden geschonken aan de be-
voegdheid van de president van de rechtbank in kort geding.
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4. Voorwerp van bezwaar en beroep

4.1. Inleiding

In dit hoofdstuk wordt onderzocht tegen welke handelingen van de belastingadministra-
tie bezwaar of beroep openstaat. Het hoofdaccent van dit onderzoek komt te liggen bij
de rechtshandelingen, handelingen die een bepaaid rechtsgevolg beogen, zoals een be-
lastingaanslag. 'Louter feitelijke handelingen verricht door de belastingdienst in het ka-
der van de wetsuitvoering, zoals het verzoeken om inlichtingen, het verrichten van boe-
kenonderzoek of het beantwoorden van vragen van een belastingplichtige, kunnen van
betekenis zijn, bijvoorbeeld doordat zij iemands doen en laten op fiscaal gebied beinvloe-
den. Bovendien hebben zij vaak gevolgen op het gebied van het bewijs. Men denke bij-
voorbeeld aan de werking van art. 29 jo. art. 47 AWR. Toch bepalen de hier bedoelde
feitelijke handelingen de rechtsbetrekking tussen de belastingadministratie en de contri-
buabele in de regel in veel mindere mate dan rechtshandelingen van de belastingadmi-
nistratie.

Naast het onderscheid tussen feitelijke handelingen en rechtshandelingen moet ook
een onderscheid gemaakt worden tussen de organen van de belastingdienst die zulke han-
delingen verrichten. Deze kunnen enerzijds verricht worden door de gedeconcentreerde
ambten die de wet 'inspecteur' noemt, anderzijds door de Minister van Financien. In
hoofdstuk 1 is reeds vermeld dat de schriftelijke besluiten van de inspecteur gericht op
enig rechtsgevolg, niet zijnde een besluit van algemene strekking of een handeling naar
burgerlijk recht, in deze studie een belastingbeschikking wordt genoemd. Soortgelijke
besluiten van de Minister van Financien duid ik aan met de term 'departementale be-
schikking'. In dit hoofdstuk onderzoek ik de verschillende verschijningsvormen en ken-
merken van belastingbeschikkingen en departementale beschikkingen, met dien verstan-
de dat de beleidsvrijheid van de belastingadministratie bij het vaststellen van voormelde
beschikkingen eerst in hoofdstuk 9, betreffende de omvang van het beroep, aan de orde
komt. Voor de in de hoofdstukken 5 tot en met 8 te behandelen ontvankelijkheid van
het beroep is dit'freies Ermessen' namelijk niet van betekenis. Voorts wordt in dit hoofd-
stuk de mogelijkheid van (bezwaar en) beroep behandeld dat een belastingplichtige kan
instellen tegen de inhouding van belasting door een inhoudingsplichtige, en het
rechtsmiddel dat een belastingplichtige kan richten tegen een voldoening van belasting
op (een eigen) aangifte. De indeling van het hoofdstuk is als volgt. Het hoofdstuk opent
met een behandeling van de belastingbeschikking, waarna de inhouding c.q. de voldoe-
ning op aangifte aan de orde zal komen. De departementale beschikking en de feitelijke
handeling sluiten de rij.
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4.2. De belastingbeschikking

4.2.1.  INLEIDING; HET BEGRIP BELASTINGBESCHIKKING

Zonder dat het met zoveel woorden in de parlementaire geschiedenis van de Algemene
wet inzake rijksbelastingen is neergelegd, bevat deze wet een gesloten systeem van
rechtsmiddelen. Gelimiteerd zijn de beslissingen waartegen bezwaar kan worden ge-
maakt, beperkt ook zijn de mogelijkheden om beroep in te stellen. Door het gebruik van
woorden met een strikt formele betekenis, zoals aanslag, beschikking en uitspraak,
wordt bepaald  of een rechtsgang openstaat, en indien  dat het geval is, tevens welke.'
Valt een bepaald besluit van de belastingadministratie niet tot een van de genoemde cate-
gorieen te rekenen, dan is in beginsel geen bezwaar ofberoep mogelijk. Op grond hiervan
wordt duidelijk dat tegen een voorlopige aanslag geen rechtsmiddel openstaat.2

In het algemene administratief recht wordt als voorwerp van beroep meestal de admi-
nistratieve beschikking als uitgangspunt genomen. Over de vraag hoe het begrip admi-
nistratieve beschikking moet worden gedefinieerd bestaat in Nederland niet op alle pun-
ten communis opinio. Alhoewel de definitie van de Wet Arob niet het sluitstuk behoeft
te betekenen van de discussie die over het begrip beschikking is gevoerd , lijkt ze als de-
finitie voor dit onderzoek geschikt. Onder beschikking verstaat deze wet het schriftelijk
besluit van een administratief orgaan, gericht op enig rechtsgevolg, niet zijnde een besluit
van algemene strekking of een rechtshandeling naar burgerlijk recht.4 Een weigering te
beschikken wordt gelijkgesteld met een beschikking, terwijl met een weigering wordt ge-
lijkgesteld het niet binnen de wettelijke termijn, of, bij gebreke daarvan, binnen een rede-
lijke termijn geven van een beschikking (fictieve weigering).

Onder het begrip 'belastingbeschikking' versta ik aldus het schriftelijke besluit van de
inspecteur gericht op enig rechtsgevolg, niet zijnde een besluit van algemene strekking
o f een rechtshandeling naar burgerlijk recht; een weigering of fictieve weigering een der-
gelijk besluit te nemen wordt daarmede gelijkgesteld. Onder de belastingbeschikking valt
onder meer de belastingaanslag, de ingevolge enige bepaling van de belastingwet gegeven
beschikking of uitspraak en het zogenaamde kwijtscheldingsbesluit.5 In een belasting-
beschikking wordt vastgelegd wat een afzonderlijke belastingplichtige naar het oordeel
van de belastingadministratieopgrond van de wet aan belasting verschuldigd is of te vor-
deren heeft, of welkejuridische kwalificatie aan een bepaald feitencomplex moet worden
gegeven.

Eerst worden enkele algemene aspecten van de belastingbeschikking geanalyseerd;

1. MvT AWR, biz. 17, r.k.; P. Meyjes, biz. 35,44 e.v.; Meyjes-Van Soest-Van den Berge, blz. 41 e.v.
2.  Men vergelijke art. 2, lid 3, letter e, en art. 23 AWR; bevestiging hiervan vindt men in de parlementaire geschie-

denis van de AWR, VV, blz. 5, r.k., MvA biz. 10, r.k.
3. Zie Algemene bepalingen van administratief recht (Rapport-ABAR), blz. 57-64.
4. Art. 2 en 3 Wet Arob.
5.  Vgl.  de  art.  2,  lid  1,  letter  a,  2,  lid 3, letter  e,  23,25  en  27 AWR. Onder het begrip belastingwet  valt  ook  de
Belastingregeling voor het Koninkrijk. Zie HR 8 januari 1986, nr. 23 031, V-N 1986, blz. 343. Anders: N. van
Beelen en P.G. Kroon, WFR 1983/5602.
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hiervoor zalde (definitieve) aanslag model staan. Aan de orde zullen komen de materiele
en formele rechtskracht, het onderscheid tussen de verschillende belastingbeschikkingen
en voorts de werking, de rechtmatigheid, de vorm en de bekendmaking van deze beschik-

kingen.
Hierna wordt aandacht geschonken aan de besluiten waaraan gebreken kleven, zoals

de non-existente, de van rechtswege nietige en de vernietigbare belastingbeschikking.
In zeer veel gevallen moet eerst een bezwaarfase zijn doorlopen voordat een beroep

kan worden ingediend.  Deze fase gaat in die gevallen in de regel dwingend aan het beroep

vooraf, zij het dat met toestemming van de inspecteur onmiddellijk beroep kan worden
ingesteld in vrijwel elk geval waarin bezwaar mogelijk is.6 Aan de beroepsmogelijkheid

doet een bezwaarfase in beginsel niet af, althans zij behoort hieraan niet af te doen. In
hoofdstuk 5 komen de bijzonderheden van de bezwaarfase zelf aan bod.

4.2.2. ONDERVERDELING VAN BELASTINGBESCHIKKINGEN

In het Nederlandse belastingrecht kan men uiteenlopende soorten belastingbeschikkin-
gen onderscheiden, afhankelijk van de verschillen in karakter, inhoud en werking. Het
lijkt gewenst een aantal onderverdelingen aan te brengen.

4.2.2.1.   Rechtsvaststellend  of  rechtsscheppend

In het belastingrecht is gediscussieerd over de vraag o f een aanslag een rechtsvaststellend

of rechtsscheppend karakter heeft.' Als ik het goed zie bestaat er bij de meeste van de

huidige schrijvers communis opinio dat de aanslag zowel rechtsvaststellende als rechts-
scheppende factoren bevats; voor andere belastingbeschikkingen geldt naar ik meen
hetzelfde. In dit kader wordt veelal het onderscheid gemaakt tussen de zgn. formele en

materible belastingschuld. Reeds in HR 15 februari 1922, B. 2904 en HR 7 juni 1922, B.
2926, is beslist dat de belastingschuld rechtstreeks uit de wet ontstaat en niet eerst bij de

vaststelling van de aanslag.9 De materiele belastingschuld is een abstract begrip, waar-
mee wordt aangeduid de belasting die uit de wet voortvloeit onder ideale omstandighe-

den, zoals een volledig inzicht in feiten, wet en jurisprudentie. De materiele belasting-
schuld is met name van belang in civietrechtelijke verhoudingen, zoals faillissement,

overlijden, boedelscheiding en cessie van belasting- en WIR-vorderingen op de fiscus. I0

6. Art. 26, lid 3, AWR. Men noemt deze rechtsgang veetal prorogatie. Zie P. Meyjes, biz. 40-41.

7. J.H.R. Sinninghe Damstt, inleiding, biz.  104: 'Men benadert naar ik meen, het begrip van den aanslag het best

door te zeggen dat hij een consolideerende werking heeft.' Vgl. echter de kritiek van J.P. Scheltens, Algemene

wet, biz. 326.
8. J.P. Scheltens, Algemene wet, biz. 326; H.J. Hofstra, 1nkiding, blz. 271-272; C. J. van Zebenen A.C, J. Straat-

hof, Het invorderingsrecht van de fiscus, biz. 3941 en 197-198; Ch. J. Langereis, N JB 1979. biz. 899. De tegenstel-

lingen tussen de schrijvers zijn niet echt groot, het is meer een kwestie van nuancering. Er is niemand die de aanslag

als uitsluitend constitutief of declaratoir beschouwt.

9.  Zie  laatstelijk  HR  11  oktober  1985, met conclusie van advocaat-generaal Mok, NJ 1986,68.

10. Ch.J. Langereis, NJB 1979, biz. 899.
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De formele belastingschuld is primair die welke uit een belastingbeschikking voortvloeit;
het is uitsluitend deze schuld die voor invordering door de belastingadministratie in aan-
merking  komt. Bij aangiftebelastingen bepalen de afdracht en voldoening op aangifte
mede de formele belastingschuld. Het behoeft geen uitleg  dat de concrete, formele  be-
lastingschuld frequent afwijkt, zowel naar boven als naar beneden, van de ideale, mate-
riele belastingschuld.

4.2.2.2. Gebonden of vrij

De tegenstelling tussen het rechtsvaststellende en rechtsscheppende karakter van de aan-
slag moet worden onderscheiden van de vraag of een aanslag in administratiefrechtelijke
zin een (aan de wet) gebonden of discretionaire beschikking is. Een beschikking heet ge-
bonden voor zover de wettelijke regeling waarop de beschikking rust, deze dicteert; ze
is vrij voor zover de wettelijke regeling het bestuursorgaan ruimte laat hoe beschikt zal
worden.11 Dit laatste onderscheid is, zoals hierna zal blijken, niet voor de ontvankelijk-
heid, maar wel voor de omvang van het beroep relevant.

In de literatuur werd een aanslag nog wel eens als het schoolvoorbeeld van de gebonden
beschikking gezien.,2 Het is de vraag of deze typering juist is. De belastingadministratie
- en met name de Minister van Financien - beschikt in feite vaak over substantiele be-
leidsruimte, welke ook de werking van een belastingbeschikking mede kan bepalen. I3

Tegelijkertijd valt waar te nemen dat de belastingrechter in een toenemend aantal ge-
vallen belastingbeschikkingen niet alleen toetst aan de wettelijke normstelling maar ook
aan algemene beginselen van behoorlijk bestuur. Hij doet dat niet alleen daar waar de
wet een dergelijke toetsing voorschrijft, maar zelfs in gevallen waarin van enige beleids-
ruimte voor de administratie nauwelijks kan worden gesproken. 14 In hoofdstuk 9 zal
deze ontwikkeling nader worden bezien.

4.2.2.3. Belastend Of begunstigend

In de literatuur wordt een belastingaanslag als een van de prototypen van een belastende
beschikking gezien. IS Inderdaad is een aanslag in de regel belastend van aard. Niettemin

11. A.D. Belinfante, biz. 66 e.v.; A.M. Donner, Nederlands bestuursrecht, blz. 260; Van Wijk-Konijnenbelt, biz.
210 e.v.

12. Van Wijk-Konijnenbelt, Hoofdstukken van administratief recht, vierde druk, 1979, biz. 63.

13. HR 7 januari  1970, BNB 1970/78; Vgl. J. Peters, Algemene beginselen van behoorlijk bestuur, Belastingcon-
sulentendag  1971,  biz.  23  e.v.,  J. van Soest, inaugurele rede Rijksuniversiteit Utrecht, blz.  9.
14. HR 12 april 1978, BNB 1978/135, 136, 137; HR 6 juni 1979, BNB 1979/211; HR 26 september 1979, BNB
1979/311; HR 4 juni 1980, BNB 1980/218; HR 18 juni 1980, BNB 1980/223; J.P. Schekens, NJB 1978, blz. 717;
Ch.P.A. Geppaart, WFR 1979/5397.
15. Van Wijk-Konijnenbelt, Hoofdstukken van administratief recht, 1976, blz. 58; De Haan-Drupsteen-
Fernhout, Bestuursrecht in de sociale rechtsstaat,  1978, biz. 265; J.P. Scheltens, Algemene wet inzake rijksbe-
lastingen, biz. 331.
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zijn er sinds de invoering van de bij een aanslag te verrekenen voorheffingen aanslagen
die als begunstigend moeten worden gezien, zoals de aanslag die op verzoek wordt opge-
legd.16 Een ander voorbeeld van een begunstigende belastingbeschikking is de beschik-
king waarbij voorheffingen worden teruggegeven aan niet-belastingplichtigen; aldus

krijgt bijvoorbeeld een kerkelijke instelling de dividendbelasting gerestitueerd die op
door haar genoten dividenden is ingehouden (art.  15, lid  1, AWR). Voorts is in  1978 de

categorie begunstigende beschikkingen uitgebreid met het instituut van de negatieve aan-
slag in de inkomsten- en vennootschapsbelasting, welke ontstaat ingeval de verschuldig-
de belasting wordt overtroffen door de investeringsbijdragen (minus de desinvesterings-

betalingen) waarop een belastingplichtige aanspraak kan doen gelden. Ten slotte zal ook
een beschikking waarin de inspecteur besluit geen aanslag op te leggen in de regel als een
begunstigende belastingbeschikking worden ervaren.

4.2.2.4. Eenzijdig Of wederkerig

In de regel heeft de belastingbeschikking een eenzijdig karakter en regelt zij zonder voor-
behoud de fiscale positie van de belanghebbende. Uitzondering op deze eenzijdigheid
lijkt het fiscale compromis, waaronder ik versta een publiekrechtelijke overeenkomst
waarbij belastingadministratie en belastingplichtige, ongeacht of zij over en weer iets
opofferen, tot een oplossing van een gerezen geschilpunt komen of een onzekerheid op-

heffen; aan deze overeenkomst zijn in beginsel zowel de belastingplichtige als de admi-
nistratie gebonden. Aan de rechtsmiddelen met betrekking tot het fiscale compromis
wordt in hoofdstuk 10 nader aandacht besteed.

4.2.2.5. Nevenwerkingen

Een belastingbeschikking kan naast het hoofddoel soms een nevenwerking hebben. In-
dien bijvoorbeeld een ondernemer in zijn aangifte inkomstenbelasting de keuze tot uit-
drukking heeft gebracht dat een bepaald vermogensbestanddeel tot zijn ondernemings-

vermogen behoort, en hij deze keuze ook mocht uitbrengen, kan een definitieve aanslag
niet alleen een vaststelling van zijn belastbare inkomen betekenen maar ook een aanvaar-
ding of verwerping - om welke reden ook - van die keuze. In hoofdstuk 9 zal worden
onderzocht of en in hoeverre een dergelijke nevenwerking voor een, eventueel afzonder-
lijk, beroep vatbaar is.

16. Art. 63a, lid 2, Wet IB 1964; hoezeer hier sprake is van een gunst moge blijken uit het feit dat bij de ministeriele
Resolutie van 21 december  1976, nr. 27- 621   782, BNB 1977/46, gewijzigd bij de Resolutie van 23 maart  1981,

nr. 281-4370, BNB 1981/126, aan bepaalde buitentandse belastingplichtigen de bevoegdheid is gegeven een aan-
slag op verzoek te verkrijgen.
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4.2.2.6. Rechtsvaststelling

In het algemeen heeft een belastingbeschikking betrekking op een door een (rechts)per-
soon verschuldigde of te vorderen belasting. Een in aantal kleine, maar in de praktijk
niet onbelangrijke, categorie belastingbeschikkingen, die ik in hoofdstuk 9 als deelbe-
schikkingen aanduid, heeft uitsluitend een rechtsvaststellend karakter, wat inhoudt dat
daaruit niet onmiddellijk een verschuldigd belastingbedrag voortvloeit.

Deze belastingbeschikking wordt in de regel op verzoek vastgesteld. Men kan hierbij
denken aan de constatering dat sprake is van een aandelenfusie, de vaststelling van de
stand en de afnemingen van een oudedagsreserve o f aan de bepaling van een aanloopver-
lies.17 Een ander voorbeeld is de beschikking op het verzoek om niet onder de zoge-
naamde landbouwregeling in de omzetbelasting te vallen18, of de uitspraak dat op een
bepaalde rechtshandeling art. 31 AWR (richtige heffing) zal worden toegepast.

4.2.3. COMPETENTIE

In onderdeel 4.2.1.  is met begrip belastingbeschikking een bepaald schriftelijk besluit
van de belastinginspecteur aangeduid. Wat wordt in dit verband onder de belastingadmi-
nistratie verstaan? De Algemene wet inzake rijksbelastingen geeft daarvan geen om-
schrijving; wel geeft zij een definitie van 'Onze Minister', en van de directeur, inspecteur
en ontvanger. Uit deze wet blijkt dat de inspecteur bevoegd is belastingbeschikkingen af
te geven: hij stelt de aanslag vast, hij doet uitspraak op een bezwaarschrift, hij neemt een
kwijtscheldingsbesluit.

De competentie van de directeur of de ontvanger op het gebied van de belastingheffing
is veel beperkter. In de Algemene wet inzake rijksbelastingen heeft de eerstgenoemde
vooral een taak waar het de vervolging van fiscale delicten betreft. Tevens heeft hij, even-
als de ontvanger, op het gebied van de invordering de nodige bevoegdheden. In de hef-
fingswetten en de AWR is evenwel ook een ruime plaats ingeruimd voor bevoegdheden
van de Minister van Financien. Zo komt een zogenaamde geruisloze overdracht in de zin
van art. 18 Wet IB 1964, een bedrijfsfusie op grond van art. 14, lid 2, Wet Vpb. 1969,
of een fiscale eenheid, uitsluitend tot stand ingeval aan door de minister gestelde voor-
waarden is voldaan. 19

Voorts kan de minister op grond van art. 63 AWR voor bepaalde gevallen of groepen
van gevallen tegemoet komen aan onbillijkheden van overwegende aard. Indien de hier-
voor vermelde beslissing geen besluit van algemene strekking is, kan deze - zo ook aan
de overige eisen wordt voldaan - als een beschikking, te weten een departementale be-

17. Art . 40, lid 5, Wet I B 1964; art. 441, lid 1, Wet I B 1964; art . 52, lid 3, Wet I B 1964; art . 21, lid 4, Wet Vpb .  1969.
18. Art. 27, lid 1 en lid 4, Wet OB 1968.
19. Voor sommige gevallenis aan de inspecteurs der vennootschapsbelasting het verienen van de goedkeuring voor
het tot stand komen vaneen fiscaleeenheid (art.  15 Wet Vpb. 1969) gedelegeerd bij de Resolutie van de Staatssecre-
taris van Financien 28 april 1983, nr. 283-13 658.
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schikking, worden aangemerkt. Of en in hoeverre hiertegen rechtsmiddelen openstaan
komt hierna aan de orde in onderdeel 4.3.

De competentie van de inspecteur kan vanuit een drietal oogpunten worden bezien,
te weten een inhoudelijke competentie, een territoriale competentie en een functionele
competentie. In deze studie versta ik onder een inhoudelijke competentie de competentie
naar belastingsoort en type belastingbeschikking, in de literatuur vaak aangeduid als ab-
solute of functionele competentie. Deze competentie betreft de vraag welke inspecteur
voor welke onderscheiden belasting belastingbeschikkingen mag afgeven. Op grond
hiervan legt de inspecteur der directe belastingen aanslagen inkomstenbelasting op, de
inspecteur der vennootschapsbelastingen aanslagen vennootschapsbelasting enz.

En zo is deze laatste de inspecteur die beslist of er sprake is van een aandelenfusie in
de zin van art. 40 Wet IB 1964. De inhoudelijke competentie vloeit, wat betreft de rijksbe-
lastingen, voort uit de desbetreffende heffingswetten en vervolgens uit de Organisatiebe-
schikking rijksbelastingdienst.20

De territoriale of relatieve competentie bepaalt welke van de voor een belasting be-
voegde inspecteurs een bepaalde belastingbeschikking mag afgeven. Deze territoriale
competentie wordt soms bepaald door de heffingswet, zoals bijvoorbeeld art. 62, lid 2,
Wet IB 1964, maar meestal door de op art. 3 AWR gebaseerde Uitvoeringsbeschikking
AWR.21

Tot op heden heeft de competentie naar functie - niet te verwarren met de in de litera-
tuur als functionele competentie aangeduide competentie naar belastingsoort - weinig
aandacht gehad. Onder competentie naar functie versta ik de vraag welke ambtenaar op
de desbetreffende inspectie als inspecteur, in de zin van art. 2, lid 3, letter b, AWR, moet
worden beschouwd.

Deze kwestie kan van veel belang zijn indien een belastingplichtige zich beroept op
door 'de inspecteur' verstrekte inlichtingen of gedane toezeggingen, dan wel meent dat
hij met deze een rechtsgeldig fiscaal compromis is aangegaan. In het ontwerp van de Al-
gemene wet inzake rijksbelastingen was de inspecteur - maar ook de directeur en de ont-
vanger - in art. 2, lid 3, letter b, omschreven als 'de ambtenaar van die rang, die inzake
andere rijksbelastingen dan invoerrechten en accijnzen bevoegd is' (cursivering niet in
het origineel).22 Opmerkelijk is dat de voor de functionele competentie belangrijke
woorden'van die rang' bij Nota van Wijzigingen, nr. 6, uit die bepaling verdwenen zijn,
zonder dat hierover in het Voorlopig Verslag, of in de Memorie van Antwoord met een
woord is gerept.23 Naar ik meen moet de vraag of een ambtenaar als inspecteur valt te

20. Organisatiebeschikking rijksbelastingdienst, Beschikking van de Staatssecretaris van Financien 29 december
1964, nr. 131, Stcrt. 1964,254, weike is gebaseerd op art. 2 van het Ambtenarenbesluit Belastingdienst en op art.
7, tweede lid van de Waarborgwet 1950, Stb. 1962, 367.
21. De stelling van Scheltens, Algemene wet,biz. 1722, dat de competentieregeling naar haar aard tot de uitvoering
van de wet behoort en reeds daarom op art. 62 AWR gegrond zou kunnen worden, isgoed verdedigbaar. Overigens
geldt dit naar ik meen ook voor de competentie naar belastingsoort. Vergelijk art. 1, letter a is Wet Vervanging
Fiscaal Noodrecht, Wet van 23 april 1952, Stb.  191: 'Deze wet verstaat onder: a. de inspecteur: iedere inspecteur
en iedere door of vanwege Onze Minister van Financien aangewezen ambtenaar van 's Rijksbelastingdienst.'
22. Zitting 1955-1956,4080, nr. 1.
23. Zitting 1955-1956,4080, nrs. 4,5 en 6.

75



VOORWERP VAN BEZWAAR EN BEROEP

beschouwen, worden beantwoord aan de hand van zijn functie. Is hij een ambtenaar be-
last met het opleggen van aanslagen, het afdoen van bezwaarschriften enz., dan valt hij
naar ik meen, onder dit begrip. De rang van de betrokken ambtenaar doet hier nauwelijks
ter zake. Zo kan zich de paradoxale situatie voordoen dat een belastingambtenaar in de
rang van commies werkzaam 'in de aanslagregeling' op een belastinginspectie onder het
begrip inspecteur valt, een ambtenaar in de rang van inspecteur tewerkgesteld op het Mi-
nisterie van Financien, of werkzaam op de controleafdeling van een inspectie, echter
niet. Met andere woorden niet de rang van de betrokken ambtenaar maar zijn functie
is van belang voor deze competentie. Aldus valt te begrijpen dat een belanghebbende aan
gedragingen van een rijksaccountant niet het vertrouwen kon ontlenen dat haar aangifte
zou worden aanvaard.24 Evenmin kan een inspecteur gebonden worden geacht aan een
fiscaal compromis dat met een andere inspecteur, die bevoegd is op een ander belasting-

25gebied, is gesloten.
Ten slotte kan ook de door de Hoge Raad ontwikkelde gedachte, waarbij onderscheid

wordt gemaakt tussen een inlichting en een toezegging, ten dele tot een competentie-
kwestie worden herleid. In deze gedachte bindt - kort gezegd - een inlichting de fiscus
in de regel niet, een toezegging veelal weI.26 C)p een inspectie wordt een inlichting vaak
gegeven door een daartoe aangewezen, vaak van de aanslagregeling ontheven, ambte-
naar. Sinds kort is het zelfs mogelijk telefonische inlichtingen te vragen aan ambtenaren
die niet op een bepaalde inspectie zijn geplaatst, door middel van de zgn. 'belastingtele-
foon'. Een toezegging daarentegen  kan  uit  de aard der zaak slechts afkomstig zijn van
een daartoe bevoegd ambtenaar. Met andere woorden, een inlichting behoeft niet te wor-
den verstrekt door een ambtenaar die de functie heeft van inspecteur; een toezegging kan
daarentegen slechts rechtsgeldig zijn indien deze is gedaan door een voor die belasting
bevoegde inspecteur. Deze gedachtengang lijkt ook in het arrest van de Hoge Raad van
23 juni 1982, BNB 1982/236, aanwezig, waarin de Hoge Raad overwoog 'dat het Hof
terecht heeft verworpen het standpunt dat de Inspecteur op grond van het door de betrok-
ken ambtenaar (...) gewekte vertrouwen gehouden was (...)'.

De gebondenheid van de fiscus aan inlichtingen, toezeggingen en een fiscaal compro-
mis zal in hoofdstuk 10 nader worden onderzocht. Voorts zal daarbij aandacht worden
besteed aan vertrouwen dat is ontleend aan ministeriele resoluties, toelichtingen op aan-
giftebiljetten enz.

4.2.4. VERHOUDING TUSSEN DE INSPECTEUR EN DE MINISTER

De competentie van de bewindslieden van Financien enerzijds en de inspecteur ander-
zijds met betrekking tot de heffing van belasting, in het bijzonder de vraag naar de be-
voegdheid van de genoemde bewindslieden om op dat terrein richtlijnen of meer indivi-

24. TC 30 maart 1971, BNB 1971/157.
25. HR 25 april 1979, BNB 1979/155.
26.  HR 26 september  1979, BNB 1979/311  met  noot van J.P. Scheltens.
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duele opdrachten te geven aan de inspecteur, is reeds sinds geruime tijd voorwerp van
discussie.27 Het behoeft niet te verwonderen dat hierover verschillend kan worden ge-
dacht; immers de verantwoordelijkheid van de Minister tegenover de volksvertegen-
woordiging voor de aan hem ondergeschikte ambtenaren lijkt in strijd met de wettelijke
bevoegdheid van het sterk gedeconcentreerde ambt van de inspecteur. Onlangs is deze
discussie weer opgelaaid toen bleek dat de Staatssecretaris van Financien, mr. H.E. Ko-
ning, persoonlijk had ingegrepen in de aanslagregeling van enkele individuele belasting-
plichtigen. Deze kwestie heeft geleid tot een uitvoerig overleg tussen de Staatssecretaris
en de Vaste Commissie voor Financien, een openbare hoorzitting van deze commissie en
tot verschillende publicaties, rapporten enz.28, waarbij met name aandacht is besteed
aan de bevoegdheidsverdeling tussen de Minister en Staatssecretaris enerzijds en de in-
specteur anderzijds. De standpunten van de diverse belanghebbenden, waaronder de
Staatssecretaris en de Vereniging van Inspecteurs van 's Rijksbelastingen, lijken na deze
discussie niet nader tot elkaar te zijn gekomen. Integendeel, niet zonder sentiment heb-
ben de kampen elkaar bestreden29, met een beroep op voor ieders standpunt pleitende
rapporten van resp. M. Scheltema enerzijds en P. de Haan en J.H. de Ru anderzijds. 30
In het hiernavolgende wordt eerst de verhouding minister-inspecteur naar het huidige po-
sitieve recht geanalyseerd. De vraag of het wenselijk is dat de Minister of de Staatssecre-
taris ingrijpt in de aanslagregeling wordt daarna beantwoord.

De rijksbelastingdienst is een sterk gedeconcentreerde dienst; dit houdt in dat aan
ambten van die dienst bij wettelijk voorschrift bevoegdheid is toegekend om belastingbe-
schikkingen te geven. Deze ambten worden vervuld door inspecteurs. Hiervoor is reeds
gewezen op de omstandigheid dat, anders dan men wellicht zou verwachten, de inspec-
teur niet is de ambtenaar van die rang (of hoger), maar hij die de functie van aanslagrege-
lend ambtenaar uitoefent. In de belastingwetgeving is de inspecteur competent een aan-
slag op te leggen (art.  11 AWR), uitspraak op een bezwaarschrift te doen (art.  25, lid  1,
AWR), een kwijtscheldingsbesluit te nemen (art. 25, lid 5, AWR) en een aanslag ambts-
halve te verminderen (art. 65 AWR); aan hem is deze bevoegdheid geattribueerd. De Mi-
nister van Financien heeft op zijn beurt o.a. de bevoegdheid regelen te geven ter uitvoe-

27. Zie J.H.R. Sinninghe Damsd, Inleiding, biz. 68; Adriani-Van Hoorn I, blz. 286; J.R. Stellinga, Weekblad
der belastingen 1953/4151; H.A. Drielsma, Weekblad der belastingen 1953/4157, J.P. Croin, Weekblad der be-
lastingen 1953/4158.
28. F.A.M. Stroink, NJB 1985, biz. 1029-1031; het rapport van M. Scheltema, vermeld in Handelingen Tweede
Kamer, 1985-1986,19  022, nr. 8; P. de Haan en H. de Ru, De ministeriele verantwoordelijkheid en bevoegdheid
van de inspecteur, Adviezen aan de Federatie van verenigingen van inspecteurs en adjunct-inspecteurs van's Rijks-
belastingen, november 1985; P.B. Engelen, WFR 1985/5708; P. den Boer, WFR 1985/5711; F.H.M. Grapper-
haus, WFR 1985/5714. Van de literatuur over dit vraagstuk vermeld ik F.A.M. Stroink, Het leerstuk der decon-
centratie, diss. Utrecht 1978, waarover W. Duk, TvO, jrg. 6, nr. 16, biz. 392-394; H.G. Lubberdink, De betekenis
van de ministeriele verantwoordelijkheid voor de organisatie van het openbaar bestuur, diss. Groningen, 1982,
in het bijzonder biz. 70-77; M. Scheltema, H.G. Lubberdink, Ministeriele verantwoordelijkheid en parlementaire
controle in de bundel Parkmentaire controle en democratie in de verzorgingsstaat, Staatsrechtcongres 1980.
29. Handelingen Tweede Kamer 1984-1985,19  022, nr.  1, biz. 5-6: de Staatssecretaris overspeelt zijn hand waar
hij zichzelf ziet als manus domina en die van de inspecteur als manus ministra. De Haan verliest in zijn betoog
soms het gevoei voor nuance.
30. Zie noot 28 supra. Vgi. J.W. Zwemmer, NRC 26 november 1985, blz. 8.
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ring van de belastingwet, voor bepaalde gevallen of groepen van gevallen tegemoet te ko-
men aan onbillijkheden van overwegende aard, en gehele o f gedeeltelijke kwijtschelding
van de in een belastingaanslag begrepen verhoging te verlenen (resp. art. 62,63 en 66
AWR).

Deze verdeling van bevoegdheden doet een tweetal vragen rijzen. De eerste is in hoe-
verre sommige uitdrukkelijk in de wet neergelegde bevoegdheden met elkaar in strijd
zouden kunnen zijn. Men kan denken aan de situatie waarin de inspecteur een aanslag
oplegt aan een belastingplichtige, die daarna een succesvol beroep doet op de Minister
om toepassing van de hardheidsclausule (art. 63 AWR). Met Scheltens3' en Van
Kreveld12 meen ik dat de toepassing van art. 63 AWR hier de materiele belastingschuld
van de belastingplichtige beinvloedt.33

Scheltens betoogt terecht dat de formele belastingschuld evenwel blijft bestaan zolang
de inspecteur deze niet heeft verminderd.34 Een vermindering krachtens art. 63 AWR
verschilt naar ik meen in dit opzicht nauwelijks van de ambtshalve toegepaste verminde-
ring op grond van art. 65 AWR.35 De Haan kan worden toegegeven dat de Minister niet
rechtstreeks in een aanslag mag ingrijpen 16, maar het is buiten kijf dat de inspecteur ge-
houden is, mede op grond van het vertrouwen dat een departementale beschikking heeft
gewekt, de aanslag te verminderen.

Een tweede vraag is of de ministeriele verantwoordelijkheid en de hierarchische op-
bouw van de belastingdienst meebrengen dat de Minister van Financien een inspecteur
ook kan opdragen een aanslag op een bepaalde wijze op te leggen c.q. te verminderen
zonder dat hij zich daartoe op een specifieke wettelijke bevoegdheid zoals art. 63 of art.
66AWR kan beroepen. In een parlementair stelsel zijn ministersjegens de volksvertegen-
woordiging verantwoordelijk voor het optreden van de aan hen ondergeschikte bureau-
cratie.37 Deze verantwoordelijkheid werd in het verleden vaak gebaseerd op art. 56 G.
(oud), luidende 'De uitvoerende macht berust bij de koning', maar Lubberdink heeft
aangetoond dat art. 56 G. (oud) slechts een weerlegbaar vermoeden bevatte.38 Deze be-
paling is te zamen met art. 55 G. (oud) getransformeerd in art. 42 G. zonder dat inhoude-
lijke wijziging is beoogd.39 De Haan constateert, onder verwijzing naar C.A. J.M. Kort-
mann's De Grondwetsherziening 1983, dat 'de algemene bestuursbevoegdheid van de re-
gering als gehed en dus zeker die van staatssecretaris Koning zelfs iedere grondwettelijke

31. J.P. Scheltens, Algemene wet, blz. 332.
32. J.H. van Kreveld, Beleidsregels in het recht,  blz.  70.
33. Vgi. HR 14 maart 1979, BNB 1979/117, waarin een verzoek gedaan opgrond van een op art. 63 AWR gebaseer-
de  regeling  is  aan te merken  als 'een ingevolge de belastingwet gedaan verzoek'.  Zie  ook  aant.  9A,   10  en  il  op
aant. 63 AWR, Vakstudie Algemeen Deel.
34. J.P. Scheltens, Algemene wet, blz. 332.
35. Vgl. HR 2 november 1966, BNB 1967/26; HR 7 december 1977, BNB 1978/24; HR 20 december 1978, BNB
1979/45.

36. P. de Haan, De ministeriele verantwoordelijkheid en bevoegdheid van de inspecteur, blz. 12.
37. J.H.R. Sinninghe Damstt, Inteiding, biz. 67; H.J. de Ru, De ministeridle verantwoordelijkheid en bevoegd-
heid van de inspecteur, biz. 20.
38. H.G. Lubberdink, De betekenis van de ministeriele verantwoordetijkheid, biz. 73.
39. C.A.J.M. Kortmann, De Grondwetsherziening 1983, biz. 159.
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grondslag mist'.40  De Haan verzuimt te vermelden de conclusie van Kortmann  (blz.
137): 'Nu is duidelijk dat de regering niet slechts uitvoerend, doch tevens 'initierend en
sturend orgaan' is, zodat het opdragen van uitsluitend de uitvoerende macht aan de rege-
ring een onjuist beeld zou geven van de regeringsactiviteit.'4' Alhoewel Kortmann aan-
geeft dat de redactie van de Grondwet op dit punt verbetering behoeft, meent hij dat de
bevelsbevoegdheid en de interne regelingsmacht ten aanzien van de ambtenaren wellicht
te baseren is op art. 44 G., dat o.a. bepaalt dat ministeries onder leiding van een minister
staan.42  De  Haan staat in zijn opvatting dat  regering en  een staatssecretaris geen grond-
wettelijke algemene bestuursbevoegdheid hebben geheel alleen. Donner43, Duk44, Kort-
mann#, Scheltema*, noch de Commissie inzake algemene bepalingen van administra-
tief recht (ABAR)47, om er enkele te noemen, delen deze opvatting. De Haans opvatting
is bovendien strijdig met de bedoeling van de Grondwet en met ons gehele staatsbestel.
De gezaghebbende Commissie-ABAR merkt op biz. 17 over de verhouding ministeriele
verantwoordelijkheid en de geattribueerde beschikkingsbevoegdheid van ambtenaren
het volgende op: 'Maar wanneer, zoals in de genoemde gevallen (waaronder de vaststel-
ling van aanslagen, L) de afstand - territoriaal of hierarchisch - tussen de ambtenaar die
in feite de beschikking moet geven, en het bestuursorgaan waaraan hij ondergeschikt is,
zo groot is dat een handelen namens dat bestuursorgaan een irreeel karakter zou hebben,
is het begrijpelijk dat de bevoegdheid wordt gelegd in handen van de ambtenaar die in
feite de beslissing neemt, zodat deze dan op eigen naam kan optreden. Een veel verdere
strekking dient aan de keuze van een ambtenaar voor de uitoefening van de bevoegdheid
niet te worden toegekend.  Het  zou  met  name  te  ver  gaan  uit die keuze  af te leiden  dat
de ambtenaar bij de uitoefening van die bevoegdheid onttrokken zou zijn aan het gezag
van het bestuursorgaan waaraan hij ondergeschikt is en dat hij daarbij instructies van
dit bestuursorgaan naast zich neer zou kunnen leggen.' Deze zienswijze is eveneens door
de Hoge Raad in de zgn. doorbraakarresten gehanteerd. In het arrest van 12 april 1978,
BNB 1978/135 overwoog de Hoge Raad:

'dat immers de voor de belastingdienst jegens de volksvertegenwoordiging verant-
woordelijke bewindslieden bevoegd zijn om, desgeraden, in door de wetgever niet voor-
ziene of althans in de wet niet specifiek geregelde gevallen - bijvoorbeeld terwille van een-
vormigheid van uitlegging of toepassing van de belastingwetgeving, ter bevordering van
haar praktische uitvoerbaarheid en hanteerbaarheid, om een aan de wet ten grondslag
liggend beginsel beter tot zijn recht te doen komen dan in de bewoordingen van de wet
is geschied, dan wel ter tegemoetkoming aan onbillijkheden van overwegende aard - na-
dere regelen te geven en zij van die bevoegdheid in ruime mate gebruik plegen te ma-
ken;'

40. A.w., biz. 10.
41. A.w., biz. 137.
42. A.w., biz. 138, in het bijzonder noot 19.
43. A.M. Donner, Handboek van het Nederlandse Staatsrecht, biz. 331-333.
44. W. Duk, Bestuursrecht, Bowar-boek, blz. 15.
45. A.w., blz. 158-162.
46. M. Scheltema, Handelingen Tweede Kamer 1985-1986,19 022, nr. 8.
47. Rappor[-ABAR, blz. 15-18.
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Dat de doorbraakarresten zien op de bevoegdheid om - in de terminologie van Van
Kreveld - beleidsregels te geven als bijzondere daden van bestuur, is daarbij niet relevant.
Van belang is dat de Hoge Raad erkent dat de bewindslieden een bestuursbevoegdheid
hebben die berust op de ministeriele verantwoordelijkheid tegenover het parlement. Dat
de bewindslieden weI de bevoegdheid zouden hebben om de belastingdienst richtlijnen
te geven die op groepen van gevallen zien, maar niet die op 66n geval betrekking
hebben48 ontgaat mij. Wie bevoegd is tot het meerdere kan ook het mindere. Om het cru
te stellen: zou de Minister niet mogen ingrijpen in 66n geval, maar wet in twee of meer

gevallen? Voorts is het ondenkbaar dat de Minister een beleid zou kunnen ontwikkelen,
en daarmee beleidsregels zou kunnen uitvaardigen, als niet een of meer individuen zich
tot hem zouden richten.

Uit de omstandigheid dat er jaarlijks ongeveer 30 000 verzoeken aan de Minister wor-
den gericht blijkt hoezeer kennelijk behoefte bestaat aan een ministerieel ingrijpen. Dat,
zoals De Haan betoogt, het hier zou gaan om een beperkt aantal burgers 'die zo slim zijn
zich tot het departement (...) te wenden' lijkt derhalve nauwelijks geloofwaardig en mis-
kent de bestuurlijke werkelijkheid.49 Uit eigen ervaring als departementsambtenaar
weet ik dat het vaak om gevallen gaat waarin een belastingplichtige onjuist is geadvi-
seerd, of in geval deze een ongelukkige samenloop van fiscale regels niet heeft voorzien.
De adressant is ook vaak door de inspecteur geadviseerd zich tot de Minister te wenden,
omdat hij, de inspecteur, geen bevoegdheid heeft om een van de wet afwijkend beleid
te voeren of besluit te nemen. 50

Mijn conclusie is dat de Minister de bevoegdheid heeft krachtens de hierarchische, op
art. 44 G. gebaseerde, verhouding de inspecteur richtlijnen te geven hoe deze in algemene
of bijzondere gevallen moet optreden. Daaraan doet niet af dat de inspecteur en niet de
bewindsman een aanslag oplegt krachtens art. 11 AWR. De inspecteur is ondanks voren-
bedoelde ministeriele bevoegdheid overigens verre van een ledepop of een marionet ge-
worden.S' Bij de aanslagregeling van bijv. inkomstenbelasting of vennootschapsbe-

lasting komen immers zoveel verschillende aspecten aan de orde dat het ministeriele be-
leid en bestuur deze veelal slechts fractioneel kan beinvloeden of bepalen.

Intussen rest de vraag of de huidige situatie wenselijk is. Naar ik meen moet deze
kwestie genuanceerd worden bezien. Laat ik voorop stellen dat een bewindsman uiterst
terughoudend zal moeten zijn gebruik te maken van de bevoegdheid om in individuele

gevallen in te grijpen - door middel van een uitnodiging aan de inspecteur een aanslag
te verlagen - in de aanslagregeling. Zijn handelen zal zelfs geen zweem van een begunsti-

ging om persoonlijke of partijpolitieke redenen mogen oproepen. Het laat zich aanzien
dat de huidige Staatssecretaris en zijn opvolgers zich door de commotie rondom de
kwestie genoemd in Kamerstuk  19  022 er wel voor zullen hoeden aanleiding te geven tot

48. Deze stelling is door de Vereniging van inspecteurs van 's Rijksbelastingen bepleit in de openbare hoorzitting
van de Tweede Kamer over deze kwestie (1984-1985,19 022, nr. 5).

49. A.w., blz. 13. Vgl. de kritiek van met name F.H.M. Grapperhaus, WFR 1985/5714.

50. Anders dan H.J. de Ru, a.w., biz. 27, meent, heeft de inspecteur geen bevoegdheid een aanslag vast te stellen

in strijd met de wet. Vgl. HR 4 januari 1978, BNB 1978/55.

51. Vgl. J.W. van der Voort, in de bundel De inspecteur getaxeerd, 1985, biz. 43 e.v.
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een volgende soortgelijke discussie. Om die reden ben ik niet zo bevreesd voor een herha-
ling.

Belangrijker is dat de ministeriele bevoegdheid ook op het gehele departementale ap-
paraat slaat dat met de uitvoering van belastingheffing is belast. Zou men deze bevoegd-
heid willen inperken - omdat een bewindsman als persoon deze oneigenlijk zou kunnen
gebruiken - dan moet men erop bedacht zijn dat men met het badwater niet evenzeer ook
het kind weggooit: de waardevolle activiteit van deze uitvoerende directies. Deze uitvoe-
ringspraktijk, vaak neergelegd in resoluties, maar oorspronkelijk opgebouwd op een
groeiend aantal individuele beslissingen, neemt veel scherpe kanten van de belastinghef-
fing weg. Deze praktijk berust vaak op een in vele decennia gevormd constant beleid, dat
in de regel onafhankelijk is van partijpolitieke wisselingen van bewindslieden.

Het ideale beeld dat de Vereniging van inspecteurs van 's Rijksbelastingen van de posi-
tie van de inspecteur schetst - een inspecteur goeddeels immuun voor opdrachten van bo-
venaf - lijkt minder wenselijk.52 Zoals reeds eerder betoogd - en waarschijnlijk door
voormelde vereniging onvoldoende is onderkend - zijn niet alleen ambtenaren in de rang
van adjunct-inspecteur en hoger inspecteur in de zin van de AWR maar a//e aanslagrege-
lende ambtenaren: (adjunct-)commiezen, hoofdcommiezen, (hoofd-)controleurs en re-
ferendarissen. Uit het jaarverslag van de belastingdienst 1983 blijkt dat het aantalinspec-
teurs in de zin van de AWR aldus ongeveer 4000 bedraagt. Zouden nu al deze ambtena-
ren, immuun voor directieven van de Minister, op eigen kompas mogen varen? Een be-
vestigend antwoord lijkt nauwelijks denkbaar. In hoofdstuk 10 komt de vraag aan de
orde of en in hoeverre een inspecteur zelf een beleid mag voeren. Hier volstaat de opmer-
king dat de inspecteur op grond van de rechtspraak niet een met de wet strijdig beleid,
ook niet ten gunste van een belastingplichtige, mag voeren.

De door het Tweede-Kamerlid Vermeend in de openbare hoorzitting gesignaleerde ge-
vallen tonen aan - en de praktijk weet - dat de verhouding tussen een belastingplichtige
en een inspecteur zo verstoord kan zijn dat een beroep op een superieur noodzakelijk kan
zijn.51 Het verweer van de zijde van de inspecteursvereniging dat de belastingplichtige
zich  dan  maar  tot de rechter moet wenden is weinig reeel. Vooral indien de inspecteur
zich - zoals in het voorbeeld van Vermeend voorkomt - niet willaten leiden door constan-
te rechtspraak, lijkt dat verweer niet begrijpelijk. Dat geldt a fortiori in het geval, waarin
de inspecteur juist de rechtsgang blokkeert door geen belastingbeschikking (bijvoorbeeld
een uitspraak op bezwaarschrift) te geven.54 Daarnaast zijn er vele feitelijke handelin-
gen van de inspecteur waartegen geen beroep op de belastingrechter openstaat.55 Boven-
dien zou het de relatie Ministerie van Financien - parlement niet bevorderen als de Mi-
nister zich zou kunnen verschuilen achter de geattribueerde bevoegdheid van de inspec-
teur. Zo onderkenden de Tweede-Kamerleden dat aldus ook de bevoegdheid van de

52. Vgl. de opmerkingen van die zijde bij de openbare hoorzitting Handelingen Tweede Kamer, 1984-1985,
19 022, nr. 5,0.a. biz. 2-5.

53. Handelingen Tweede Kamer 1984-1985,19 022, nr. 5, biz. 4.
54. Vgl. President Rb. 's-Gravenhage 15 mei 1985, KG 1985, 173.
55.  Hooguit  kan  men  zich  dan nog wenden  tot de Nationale ombudsman.

81



VOORWERP VAN BEZWAAR EN BEROEP

Commissie voor de Verzoekschriften aanzienlijk zou worden ingeperkt.56 Het is nog
maar enkele jaren geleden dat de fractie van D'66 in de Tweede Kamer de suggestie deed
om een afzonderlijke verantwoordingsplicht van ambtenaren tegenover het parlement
in te voeren. De regering wees dit voorstel - met steun van een kamermeerderheid - af,
omdat de ambtenaar aldus een zelfstandige positie ten opzichte van de Minister zou ver-
krijgen.57

Onder handhaving van het huidige stelsel zou ik willen voorstellen dat de Minister pe-
riodiek, bijvoorbeeld eenmaal per jaar, een overzicht geeft van de beslissingen in indivi-
duele gevallen waarbij hij en de Staatssecretaris, in welke mate dan ook, persoonlijk be-
trokken zijn. In een besloten vergadering van de Vaste Commissie kan deze dan verzoe-
ken om bijvoorbeeld inzake bepaalde gevallen nader te worden ingelicht. Daarmee zal
naar ik meen het toezicht van het parlement er voor zorgen dat de huidige, tot voor kort
in de regel als bevredigend ervaren, praktijk gehandhaafd kan blijven en zelfs verbeterd
kan worden.

4.2.5.  VORM  VAN DE BELASTINGBESCHIKKING

Alhoewel er niet veel vormvoorschriften zijn waaraan een belastingbeschikking behoort
te voldoen, moeten wel enkele algemene regels in acht genomen worden. Allereerst moet
een belastingbeschikking in een schriftelijke vorm zijn gegoten. In het verleden speelde
bij belastingen die op aanslag moesten worden voldaan het kohier, een register, een do-
minante rot.58 Dit kohier bevatte aanslagen van belastingplichtigen in een bepaalde be-

lasting over een bepaald (belasting-)jaar. Volgens oude jurisprudentie geschiedde de
vaststelling van de aanslag door het te boekstellen en ondertekenen van het kohier door
de bevoegde autoriteit.59 Deze teboekstelling en ondertekening in het kohier was en is

geheel onttrokken aan de waarneming van de belastingplichtige die van dit 'ten kohiere
brengen' 'slechts' een kennisgeving in de vorm van een aanslagbiljet ontvangt.

In een uitvoerige studie over de aanslag heeft I. Claeys Boudaert onderzocht wat de
oorsprong en ontwikkeling van het kohier is. Oorspronkelijk had dat betrekking op het
omslaan van regelmatig terugkerende repartitiebelastingen, die nadat zij uitvoerbaar wa-
ren verklaard door een - veelal - provinciale belastingautoriteit, werden gepubliceerd en

56. Vgl. de opmerking van J. W. van der Voort en de reactie van het Tweede-Kamerlid Joekes, Handelingen Twee-
de Kamer 1984-1985,19  022, nr. 5, blz. 17. Met H.G. Lubberdink, De betekenis van de ministeriele verantwoorde-

lijkheid voor de organisatie van het openbaar bestuur, biz. 50, meen ik dat de verantwoordelijkheid van de be-
windsman en de gedeconcentreerde ambten duidelijk te onderscheiden zijn. Anders: F.A.M. Stroink, Het leerstuk
van de deconcentratie, biz. 154 e.v.
57. Zie daarover Kortmann, a.w., biz. 160-161.
58. Het kohier werd door de betrokken ambtenaar opgemaakt en - vroeger - meestal door een hogere ambtenaar
executoir verkiaard. De kennisgeving van de aanslag werd door de ontvanger aan de belastingplichtige toegezon-

den. Vgl. art. 41 en 44 Wet van 29 maart 1833, houdende de belasting op het personeel, Stb. 4. Zie voorts de oor-
spronkelijke en gewijzigde bepalingen van de 1nvorderingswet 1845, vermeld door advocaat-generaal Van Soest

in zijn conclusie voor HR 6 juli 1983, BNB 1984/30, blz. 174-175.

59. HR 4 maart 1925, B.3590; HR 30 april 1930, B.4730; HR 23 november 1938, B.6782; HR 14 oktober 1953,
BNB 1953/278; HR 25 mei 1955, BNB 1955/261; P.J.A. Adriani, Het belastingrecht, deel 2, blz. 190-191.
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ter invordering aan de ontvangers werden gezonden.60 Eerst nadat de ontvanger een
dwangschrift had uitgevaardigd kon deze dwangmaatregelen treffen.

De publicatie van het kohier is later vervangen door de toezending van uittreksels uit
de kohieren: de aanslagbiljetten. Oorspronkelijk was het aanslagbiljet dan ook eerder
een eerste blijk van invordering dan een afronding van de heffing.61 Het aanslagbiljet
als schriftelijk kenmerk van de opgelegde heffing heeft aldus gedurende een lange tijd
een rol van ondergeschikte betekenis ingenomen. Dit blijkt onder meer uit het later inge-
trokken wetsontwerp over de bezwaarschriften bij de directe belastingen van 1845. Hier-
in werd voorgesteld de dag waarop de bezwaartermijn ging lopen niet langer te stellen
op de dag der afkondiging van het kohier, maar op de dagtekening van het aanslagbil-
jet.62 Pas bij de Wet op de Vermogensbelasting 1892 krijgt het aanslagbiljet meer relief,
zij het dat deze in eerste instantie nog wordt aangeduid met de term 'uitnoodiging van
betalen: Voor het eerst wordt daarbij de bezwaartermijn gekoppeld aan 'de aanteeke-
ning'  - d.w.z. de aangetekende verzending - van deze 'uitnoodiging:61 De rol van  het
aanslagbiljet als het kenmerk van de belastingbeschikking is in de loop der tijd steeds pro-
minenter geworden. Bij de behandeling van het ontwerp-AWR in de Eerste Kamer wezen
enkele senatoren erop dat het ontwerp niet de wijze regelt waarop de aanslag ter kennis
van de belastingplichtige wordt gebracht.64 De bewindslieden van Financien repliceer-
den dat die regeling terecht in art. 2 van de Invorderingswet voorkomt, omdat het uitrei-
ken van het aanslagbiljet de eerste fase vormt van de inning van de belasting. Uit het ver-
volg van het betoog in de MvA blijkt dat ook de bewindslieden menen dat het aanslagbil-
jet een zeer belangrijke functie vervult in verband met de rechtsbescherming van de be-
lastingplichtige.

'Met name kan hier worden gedacht aan de artikelen 1 1, derde lid, en 16, derde lid, in verband met het bepaalde
in artikel 5, waaruit blijkt,  dat de dagtekening van het aanslagbiljet beslist  over de vraag of de belastingaanslag
binnen de wettelijke termijn is vastgesteld.'65

Uit de repliek van de regering blijkt dat het aanslagbiljet niet alleen de eerste fase van
belastinginning maar ook en vooral een definitieve fase van de daaraan voorafgaande

60. Ignace Claeys Boditaert, De aanslag, blz. 42,45. De bepaling in de Invorderingswet dat de kohieren executoir
moesten worden verktaard en afgekondigd kwam bij de wijzigingswet van 19 mei 1922, Stb. 327 te vervallen.
61. HR 31 oktober 1934, B.5707, HR 20 februari 1935, 8.5800. Deze gedachte wordt door A.C. J. Straathof en
C.J. van Zeben, Het invorderingsrecht van de fiscus, Inleiding par.  6,  biz. 45, nog steeds ondersteund.
62. Bijlagen X111 bij de Handelingen Tweede Kamer, 1845-1846, in het bijzonder art. 1 van het ontwerp van wet.
Ook  bij de Wet van 4 april  1870, Stb. 60, waarbij de bezwaarschrift procedure tegen aanslagen in de personek be-
lasting en het patentrecht werd herzien, bleef de dag van afkondiging van het kohier de bezwaartermijn bepalen.
Zie over de dagtekening van aanslagbiljetten de conclusie van advocaat-generaal Van Soest, voor HR 6 juli 1983,
BNB 1984/30 met noot van J.P. Scheltens, blz. 174 e.v.
63. Art. 24 Wet op de Vermogensbelasting 1892, Wet van 27 september 1892, Stb. 223. In het Voorlopig Verslag,
Bijlagen handelingen Tweede Kamer 1891-1892,125, nr. 4 wordt de vraag gesteld waarom niet wordt gesproken
van kohier en aanslagbiljet. Ook wordt crop gewezen dat het vooreerst aankomt op de ontvangst der 'uitnoodi-
ging'. Het begrip 'aantekenen' verwijst naar de aangetekende verzending. Zie hierover MvT, Tweede Kamer
1891-1892,125, nr. 3, blz. 12.,1.k.
64. Voorlopig Verslag van de Commissie van Rapporteurs, Eerste Kamer, 1954-1955, blz. 5 r.k.
65. MvA Eerste Kamer, biz. 7 1.k.
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belastinghefling vormt. Overigens is het opmerkelijk dat in de Algemene wet inzake
rijksbelastingen het woord kohier - waaraan de ontvanger zijn bevoegdheid tot invorde-
ren ontleent - niet noemt. Wellicht dat het niet aansluiten van de terminologie van AWR
en Invorderingswet verklaard kan worden door het feit dat de bewindslieden van Finan-
cien in het algemeen niet stonden te popelen om de Invorderingswet te wijzigen. Wat daar
ook van zij,  feit is, dat het begrip kohier door de halfslachtige regeling in de AWR nog
geruime tijd na haar invoering in de rechtspraak een rol is blijven spelen en in feite nog

enigszins speelt. Men moet uit het vorenstaande niet afleiden dat ik de formele vastleg-
ging van het besluit onvoldoende zou onderscheiden van de bekendmaking van dat
besluit.66 Voor de interne vastlegging acht ik het kohier niet nodig, daarvoor kan - zo
blijkt ook in de praktijk - immers ook het zgn. duplicaat-aanslagbiljet gebruikt worden.
In de praktijk is in de laatste jaren mede door de automatisering van de verwerking van
administratieve gegevens door de belastingdienst, de functie van het kohier vervaagd en
zelfs dubieus geworden, omdat aan de huidige kohieren geen herkenbare gegevens om-
trent afzonderlijke belastingplichtigen zijn te ontlenen.67 Voor het belastingrecht is
voorts van veel belang de grotere waarde die de rechter aan de bekendmaking van de be-
lastingschuld, in de vorm van een aanslagbiljet, is gaan hechten. Zo stond de rechter niet
meer toe dat een inspecteur een belastingaanslag nog wijzigde, die reeds aan belangheb-
bende door middel van een toegezonden aanslagbiljet was kenbaar gemaakt, maar die
nog niet ten kohiere was gebracht.68 Naar ik meen behoort thans het aanslagbiljet en
niet de vaststelling van het kohier als de allesbepalende uitdrukkingsvorm van de aanslag
te worden aangemerkt. Welke consequenties deze stelling heeft zal hierna duidelijk wor-
den in het onderdeel bekendmaking.

Ook de overige belastingbeschikkingen zullen in een schriftelijke vorm worden mede-
gedeeld. In vele gevallen eist de wet dat zelfs.69 De wijze van de schriftelijke mededeling
kan zeer verschillend zijn: zij kan de vorm hebben van een aanslagbiljet, een brief, een
in formele vorm vastgelegde beschikking o f uitspraak en een vrijwel nietszeggend (geau-
tomatiseerd) formulier dat als uitspraak op een bezwaarschrift moet dienen. De meest
voorkomende belastingbeschikking, de belastingaanslag, bevat enkele bijzondere aspec-
ten: een belastingplichtige wordt over zijn belastingschuld vrijwel uitsluitend geinfor-
meerd door middel van cij fers geplaatst in bepaalde vakken; van een motivering van een
aanslag of van een ondertekening is geen enkele sprake.70 Wei verneemt een belasting-

plichtige die aangifte heeft gedaan in de regel door middel van een zgn. afwijkingsbrief
waarom de inspecteur bij het opleggen van de aanslag is afgeweken van zijn aangifte.

66. Vgl. J.A. Fray, WFR 1968/4889; J.P. Scheltens, Algemene wet, blz. 357; J.R. Stellinga, Tijdschrift voor Over-
heidsadministratie, nr. 1089, 25 april 1968.
67. Het is kwestieuso f aan deondertekeningen derhalveaan de vaststelling van deze kohieren - in deadministratie-
ve praktijk nepkohieren genoemd - zelfs nog enige betekenis moet worden toegekend.
68. HR  1  december  1976, met conclusie van advocaat-generaal Van Soest, BNB 1977/18 met noot van J.P. Schel-

tens, FED AWR: Art. 11 : 3 met noot van J. van Slooten.
69. Vgl. art. 23,25,26 en 27 AWR betreffende resp. een aanslagbiljet, een beschikking, een uitspraak op bezwaar-
schrift en een kwijtscheldingsbesluit.
70. Wei bepaalt art. 25, lid 4, AWR dat een uitspraak waarin niet ten volle aan het bezwaar wordt tegemoctgeko-

men gemotiveerd moet zijn.
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Overigens geldt deze omschrijving ook voor de geautomatiseerde uitspraak op een be-
zwaarschrift.7' De niet via de weg van de automatisering verwerkte beschikkingen en
uitspraken daarentegen, die soms in een formele vorm worden vastgelegd maar ook wel
in de vorm van een brief, bevatten in de regel meer inhoudelijke informatie en veelal ook
een motivering en ondertekening. In sommige gevallen wordt zowel een geautomatiseerd
verwerkte uitspraak als een brief ter verduidelijking of motivering van die uitspraak aan
belanghebbende toegezonden, hetgeen, zoals later zal blijken, gevolgen kan hebben voor
de beroepstermijn. In het belastingrecht speelt de vorm in de regel geen doorslaggevende
rol bij de kwalificatie van de soort belastingbeschikking.72 Een verkeerd gebruik van
een formulier of het ontbreken van een ondertekening leidt op zich niet tot vernietiging
van de bestreden beslissing.73 Evenmin behoeft deze beschikking de naam te bevatten
van de ambtenaar die de beslissing nam.74 De Hoge Raad heeft, gelet op de betrekkelij-
ke waarde van de vorm, dan ook terecht een aanslagbiljet in de vorm van een stortings-
/acceptgirokaart rechtsgeldig geoordeeld.75

4.2.6. INHOUD VAN DE BELASTINGBESCHIKKING

Met de vorm van de belastingbeschikking hangt de inhoud samen. Ook daarover bevat
de belastingwet weinig bepalingen; wel zal zij aan enkele, bijna vanzelfsprekende, eisen
moeten voldoen, teneinde onder meer voldoende bepaald te zijn.76 Zo zal een belasting-
beschikking ten minste moeten bevatten:
a. een vermelding van de functie van de ambtenaar die de beschikking heeft gegeven;
b. een vermelding van de belastingplichtige;
c. een dagtekening;
d. een in cij fers of woorden voor de geadresseerde van de beschikking duidelijke beslis-

sing;
e. een aanduiding van de belasting, het belastingjaar of het belastingtijdvak;
f. informatie over een bezwaar- of beroepsmogelijkheid.
Een uitspraak op bezwaarschrift waarbij niet volledig aan het bezwaar wordt tegemoet-
gekomen, zal bovendien met redenen omkleed moeten zijn (art. 25, lid 4, AWR). Aan

71. Vgl. Hof Amhem  11 juli  1979, V-N  1979, blz. 2096.
72. HR 20 februari 1935, B.5800; HR 3 1 mci 1972, BNB 1972/ 164 met noot van J.P. Scheltens; vgl. HR 10 januari
1973, BNB 1973/83, waarin de Hoge Raad overweegt: 'dat geen wettelijk voorschrift bepaalt dat een uitspraak
op een bezwaarschrift in een bepaalde vorm moet geschieden, zodat een uitspraak in briefvorm, zij het niet aanbe-
velenswaardig, niet is verboden'. In gelijke zin - en misschien zelfs verdergaand - Hof's-Gravenhage 27 augustus
1980, FED Gem. bet.: Art. 277 : 23. Vergelijk HR 5 juni 1974, BNB 1974/227, met noot van J. Hollander. J.P.
Scheltens acht in zijn noot op HR 31 mei 1972 BNB 1972/164 de formele vormgeving, en daarmee HR 24 februari
1954, BNB 1954/113 doorslaggevend.
73. HR 1 juli 1966, BNB 1966/268, met noot van J. van Soest; H.J. Hofstra, De NV 1967, jrg. 44, biz. 247; Hof
Arnhem 11 juli 1979, V-N 1979, btz. 2096; HR 28 oktober 1981, FED AWR: Art. 26 : 15.
74. J.P. Scheltens, annotatie op HR 28 februari 1973, BNB 1973/100; vgl. §119(3) en (4) AO.
75. Vgl. HR 22 juli 1983, BNB 1984/59 met noot van J.P. Scheltens.
76. Vgl. § 119(1) AO 'Ein Verwaltungsakt muss inhaltlich hinreichend bestimmt sein'.
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het niet voldoen door een belastingbeschikking aan een of meer van de hiervoor genoem-
de eisen, kunnen verschillende gevolgen zijn verbonden. Sommige manco's zullen een zo-

danige beslissing vernietigbaar maken of zelfs van rechtswege nietig doen zijn, andere

hebben op haar rechtsgeldigheid geen enkele invloed. De gebreken die tot nietigheid van
rechtswege ofvernietigbaarheid kunnen leiden worden hierna in onderdee14.2.11 behan-
deld. Hier volstaat de opmerking dat niet tot vernietiging van de belastingbeschikking
leidt: het ontbreken van een vermelding van een bezwaar- of beroepsmogelijkheid77 en

de afwezigheid van een redengeving van een uitspraak op bezwaarschrift indien niet vol-
ledig aan het bezwaar is tegemoetgekomen. 78

4.2.7. AARD EN CONVERSIE

Omdat de vorm in de regel geen doorslaggeeft voor deaard van een belastingbeschikking
en over de inhoud weinig bepaald is in de belastingwet, behoeft het niet te verbazen dat
er onder de tientallen miljoenen belastingbeschikkingen talrijke zijn waarvan de kwalifi-
catie van de beslissing niet eenvoudig is. In de rechtspraak zijn de volgende vragen van
betekenis:
- welk soort belastingbeschikking had moeten worden gegeven?
-  welk soort belastingbeschikking is, gelet op de inachtgenomen formaliteiten, de vorm

en de inhoud, in werkelijkheid gegeven?79

-  welk soort belastingbeschikking meende de geadresseerde te hebben ontvangen?
-  welk soort belastingbeschikking kon belanghebbende menen te hebben ontvangen?80

Hierbij kunnen zich drie situaties voordoen. Allereerst kan een gebrek betrekkelijk ge-
ring of kenbaar zijn, dat dit de kwalificatie van de belastingbeschikking uiteindelijk niet
beinvloedt. Deze situatie is hier niet relevant. Daarnaast kan het gebrek zodanig zijn dat
van een belastingbeschikking in het geheel geen sprake is; deze situatie zal in onderdeel
4.2.11 worden onderzocht. Maar ook kan de vorm en inhoud van een beschikking strij-
den met haar karakter of bedoeling. Deze laatste mogelijkheid zal ik hier nader analyse-
ren. De kwalificatie van een beslissing is van belang vanwege de omstandigheid dat som-
mige belastingbeschikkingen, zoals een definitieve aanslag, slechts kunnen worden afge-
geven binnen een bepaalde termijn en voorts vanwege het verschil in rechtsmiddel - be-

77. Wei kan dit ontbreken een verlenging van de beroepstermijn tot gevolg hebben. Zie Hof's-Gravenhage 7 april
1981, FED Gem. bel.: Art. 275  :  5 met noot van D.  Brull. Naarik meen zaleen dergelijk verzuim of een onjuiste
inf'ormatie op dit punt een bijzondere omstandigheid zijn, die tot termijnverlenging in de zin van art. 60 AWR
moetleiden. Voorzitter Hof's-Hertogenbosch 11  februari 1971, BNB 1971/239, V-N 1972, blz. 86. Anders: Voor-
zitter Hof Amsterdam 5 november  1976, V-N  1977, blz. 549.
78. HR 4 april 1973, BNB 1973/117; HR 25 oktober 1978, BNB 1978/311; HR 26 maart 1980, BNB 1980/161.

Vgl.  P.  Meyjes, blz. 4243; Meyjes-Van Soest-Van den Berge,  blz. 40; J.P. Schettens, Algemene wet,  blz.  626;

Ch.J. Langereis, WFR 1980/5480.
79. HR 6 mei 1931, B.4970; J.P. Schettens, Algemene wet, biz. 648.
80. HR 28 december 1951, B.9130; HR 4 juni 1958, BNB 1958/235; HR 18 juni 1958, BNB 1958/238; Hof Leeu-
warden 9 mei 1966, FED AWR: Art. 25 : 1; Hof's-Gravenhage 23 augustus 1980, BNB 1980/313; zie echter HR

1 juli 1966, BNB 1966/268.
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Zwaar of beroep - dat tegen de beschikking kan worden aangewend. Hierbij speelt ook
een rol dat een bepaalde belastingbeschikking, zoals een definitieve aanslag in de in-
komstenbelasting, ter zake van hetzel fde belastingtijdvak en dezel fde belastingplichtige,
slechts eenmaal kan worden afgegeven. Daarmee is die bevoegdheid dan uitgeput.81

Zonder hier al teveel op de verschillen tussen een definitieve aanslag en een

navorderingsaanslag in te gaan, kan worden geconstateerd dat bij een belastingbeschik-
king, vooral in oudere jurisprudentie, nu eens haar vorm en inhoud, dan weer haar aard
en soms het door de uitingsvorm opgewekte vertrouwen bij de belastingplichtige bepa-
lend is.

Zo is een qua vorm en inhoud opgelegde definitieve aanslag die in feite - omdat er reeds
ter zake van dezel fde belasting over het desbetre ffende jaar aan de belastingplichtige een
definitieve aanslag is opgelegd - een navorderingsaanslag had moeten zijn, lange tijd
voor vernietigbaar gehouden en kwam deze niet voor conversie door de rechter in aan-
merking.82 Men kan evenwel aannemen dat de Hoge Raad thans ook een definitieve
aanslag converteert in een rechtsgeldige navorderingsaanslag ingeval aan de daarvoor
geldende voorwaarden is voldaan.83 Reeds eerder had de rechter een navorderings-

aanslag die, omdat er geen definitieve aanslag of een besluit om geen aanslag op te leggen
aan vooraf was gegaan, eigenlijk een definitieve aanslag had moeten zijn, in een rechts-
geldige definitieve aanslag geconverteerd.84

Speelt bij de belastingaanslag het vertrouwen dat daardoor is opgewekt bij de be-
lastingplichtige geen rol, voor de kwalificatie van de uitspraak op bezwaarschrift is dat
wel het geval. Waarschijnlijk wordt dat - mede - hierdoor veroorzaakt dat daarbij niet
zo zeer aan de orde is welk soort belastingbeschikking is afgegeven, maar of er alles in

aanmerking genomen wel sprake is van een belastingbeschikking. Indien een belangheb-
bende bijvoorbeeld meent, en kon menen dat hij een uitspraak op bezwaarschrift heeft
ontvangen, zal dezeals zodanig worden aangemerkt, ook al strookt die conclusie niet met
de bedoeling die de inspecteur daarmee heeft gehad.85 In feite converteert de rechter in
een zodanig geval een naar haar aard onvolkomen belastingbeschikking, waartegen in
verband met het gesloten systeem geen rechtsmiddel beschikbaar is, in 66n die in zoverre

rechtsgeldig is dat daartegen bezwaar of beroep openstaat. Naar ik meen kan een besluit
als een belastingbeschikking worden aangemerkt indien de belastingplichtige deze als zo-
danig beschouwde en kon beschouwen, tenzij de manco's de beschikking van rechtswege

81. HR 26 juni 1974, BNB 1974/228 met noot van J. Hollander, FED Gem. bet.: 204, met noot van D. Brull.
82. HR 26 juni 1974, BNB 1974/228; HR 1 december 1976, BNB 1977/ 18 en - duidelijker - HR 17 december 1980,

BNB 1981/24, FED Gem. bel.: Art. 273: 145; Hof Leeuwarden 5 oktober 1979, V-N 1980, blz. 670. In gelijke
zin advocaat-generaal Van Soest in zijn conclusie voor HR 1 december 1976, BNB 1977/18. 1n andere zin:
advocaat-generaal Van Soest  in zijn conclusie  voor  HR  26 juni  1974, BNB 1974/228; J. Hollander  in  zijn  noot

bij HR 26 juni 1974, BNB 1974/228; J.P. Scheltensuit in zijn noot bij HR 1 december 1976, BNB 1977/ 18 gerecht-
vaardigde kritiek op de opvatting van de advocaat-generaal in diens conclusie voor dit arrest. Zie voorts J.P. Schel-
tens, Algemene wet, biz. 649-650.
83. HR 24 augustus 1983, BNB 1983/279, FED AWR: Art. 12 : 5 met noot van Ch.J. Langereis.
84. HR 31 mei 1972, BNB 1972/164 met noot van J.P. Schettens; FED AWR: Art. 16 : 27 met noot van G. Tel-
kamp; J.P. Scheltens, Algemene wet, blz. 649-650.
85. HR 28 december 1951, B.9130. Zie voorts noot 80 supra.
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nietig of non-existent maken. Aangezien een definitieve aanslag en een navorderingsaan-
slag beide de materiele belastingschuld concretiseren en qua aard niet sterk uiteenlopen,
bestaan er naar ik meen weinig bezwaren tegen het converteren van een navorderingsaan-
slag in een definitieve aanslag en omgekeerd.

Een soortgelijk probleem valt te signaleren bij de administratieve boeten. Indien een
naheffingsaanslag is opgelegd als bedoeld in art. 20 AWR met een verhoging, als bedoeld
in art. 21, lid 1, AWR, en naderhand blijkt dat de nageheven belasting reeds was betaald
v66r de dag waarop de naheffingsaanslag gedagtekend is, kan op deze situatie dan art.
22 AWR van toepassing zijn? Het gaat er dan niet zozeer om of de inspecteur dan alsnog
een naheffingsaanslag bij wijze van verhoging ex art. 22 AWR kan opleggen, maar of
de verhoging ex art. 21, lid l, AWR kan worden geconverteerd in die van art. 22 AWR.

Er zijn twee redenen waarom een zodanige conversie problemen oproept. Allereerst
is, zoals Van Soest terecht constateert, art. 21, lid  1, AWR imperatief en art. 22 AWR
facultatief geredigeerd.86 Voorts kent de wet weI een kwijtscheldingsbesluit in geval van

art.  21,  lid  1, le volzin, AWR,  maar niet in geval van art.  22 AWR.81 Deze bezwaren
hebben niet geleid tot een principiele afwijzing van deze conversie door de rechter. 88

Maar de omstandigheid dat art. 22 AWR facultatief is geredigeerd, waaruit de Hoge
Raad afteidt dat de inspecteur ter zake een beleid kan voeren, verhindert wel dat de rech-
ter art. 22 AWR ambtshalve toepast indien de inspecteur in rechte de toepassing van art.
22 AWR niet (subsidiair) heeft gesteld.

4.2.8. TOTSTANDKOMING EN BEKENDMAKING

Een belastingbeschikking komt tot stand doordat de bevoegde ambtenaar zijn wil daar-
toe in een schriftelijke vorm tot uitdrukking heeft gebracht. Veelal houdt de uitvoering
van dit wilsbesluit de ondertekening van een stuk of de parafering van een minuut in.

De totstandkoming van een belastingaanslag kent een drietal fasen: het paraferen van
het aangiftebiljet, het invullen van de elementennota en het ondertekenen van het kohier.
Zoals in onderdeel 4.2.5. hiervoor is aangeduid, heeft de ondertekening van het kohier
zeer lang als het moment van de totstandkoming van de belastingaanslag gegolden. Nu
de functie van het kohier uitermate is vervaagd, lijkt het goed verdedigbaar als tijdstip
van de totstandkoming aan te merken het moment van de invulling van de elementenno-
ta, welke naar het automatiseringscentrum te Apeldoorn wordt gezonden. Immers,
slechts bij hoge uitzondering is de aanslag dan nog voor wijziging vatbaar.89 Bij de over-

ige belastingbeschikkingen die geautomatiseerd verwerkt worden, en dat is het overgrote
deel, geldt mutatis mutandis hetzelfde. Hier zal het tijdstip van de parafering van de mi-

86. Conclusie voor HR 22 februari 1984, BNB 1984/233, blz. 1196.
87. Niettemin verkent de inspecteur ook dan kwijtschelding op grond  van  §  12 van de Leidraad administratieve

boeten 1984.
88. HR 22 februari  1984, BNB 1984/233 met kritische noot van J.P. Schekens. Zie ook J.P. Scheltens, Algemene
wet, biz. 585-586.

89.  Vgl. Hof Amsterdam  26 mei  1976, BNB 1977/85.
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nuut als datum van totstandkoming kunnen gelden. De belastingbeschikkingen die niet
geautomatiseerd worden verwerkt, zullen in de regel een dagtekening krijgen die vanwe-
ge de korte verwerkingstijd dichter bij het moment van paraferen van de elementennota
of de minuut ligt, maar ook hier acht ik laatstgenoemd tijdstip bepalend.

Het moment van de totstandkoming van de belastingbeschikking heeft in de regel
slechts een interne werking. De rechtsgevolgen blijven aldus voorlopig binnen de kring
der administratie besloten en treden nog niet naar buiten.90

Niettemin is het moment van de totstandkoming van de beschikking in het belasting-
recht wel degelijk van belang, namelijk ingeval de vraag moet worden beantwoord of de
ambtenaar op dat moment bepaalde feiten kende of had moeten kennen.91 Deze proble-
matiek staat in het belastingrecht bekend als de regeling van het nieuwe feit of het ambte-
lijk verzuim.

Heeft de belastingplichtige er veelal slechts in uitzonderingsgevallen belang bij te we-
ten wanneer een belastingbeschikking tot stand gekomen is, van meer belang is wanneer
deze beschikking voor hem en anderen, bijvoorbeeld degenen die hoofdelijk aansprake-
lijk zijn voor de daaruit voortvloeiende belastingschuld, rechtsgevolgen oproept.

Het lijkt vrijwel vanzelfsprekend dat een belastingbeschikking eerst rechtsgevolgen
kan hebben indien de beschikking bekend is gemaakt. Was deze gedachte reeds enigszins
terug te vinden in de negentiende eeuw waarin de kohieren publiek gemaakt werden, zij
heeft, nu de bekendmaking slechts tot de geadresseerde is gericht, alleen nog maar in
kracht gewonnen.

Alhoewel de bekendmaking een conditio sine qua non is voor de inwerkingtreding van
rechtsgevolgen is daarmee niet gezegd dat deze op het moment van bekendmaking intre-
den. In het Nederlandse belastingrecht wordt in sommige gevallen gekozen voor het mo-
ment waarop de belastingbeschikking ter post is bezorgd o f tegen ontvangstbewijs is uit-
gereikt. Dit geldt bijvoorbeeld voor de beschikking, het besluit en de uitspraak (op be-
zwaarschrift). In andere gevallen, bijvoorbeeld bij belastingaanslagen, geldt de dagteke-
ning als uitgangspunt. Het onderscheid tussen het moment van de totstandkoming van
de aanslag en het tijdstip waarop de rechtsgevolgen een aanvang nemen, is in het
belastingrecht niet altijd even duidelijk onderkend. Dit heeft bij de parlementaire behan-
deling van de Algemene wet inzake rijksbelastingen tot een uitvoerige en niet geheel zin-
volle discussie geleid.

90. Vgl.  §  124(1)'Ein Verwaltungsaktwirdgegenuber demjenigen, fur den er bestimmt ist oder der von ihm betrof-
fen wird, in dem Zeitpunkt wirksam, in dem er ihm bekannt gegeben wird.' Zie ook A.D. Belinfante, Kort begrip
van het administratief recht, blz. 62.
91. Hof Amsterdam 26 mei 1976, BNB 1977/85; Hof 's-Gravenhage 14 april 1977, BNB 1978/305. J.P. van Frane-

ker, Belastingbeschouwingen A.W. 10, september 1963: 'het moment waarop de inspecteur de beslissing onderte-
kent'. Evenzo C. de Vries en G. van der Linde, De Algemene wet inzake rijksbelastingen, blz. 53-54; J.H.  Drent.
WFR 1971/5028, blz.  151. Anders: J.P. Scheltens, Algemene wet, blz. 449-450; Hof Leeuwarden 12 mei 1978,
V-N 1978, biz. 1634, FED AWR: Art. 16 : 94-95 met noot van A. Harlaar.
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In de MvT (blz. 14) op art. 5 wordt opgemerkt:

'In verband met de termijnen, gesteld in de artikelen 11, derdelid, 16. derde lid, en 20, derde lid, is het noodzake-
lijk, dat geen twij fel mogelijk is omtrent het tijdstip, waarop een belastingaanslag tot stand komt. Volgens de ar-
resten van de Hoge Raad van 23 november 1938 (Beslissingen in Belastingzaken no. 6782) en 14 oktober 1953
(Beslissingen Nederlandse Belastingrechtspraak no. 1953/278), is dit het tijdstip waarop de met het vaststellen van
een belastingaanslag belaste autoriteit de aanslag te boek stelt en die teboekstelling ondertekent. Aangezien echter
dit lijdstip de aangeslagene onbekend blijft, wordt in afwijking van de leer van de Hoge Raad voorgesteld, als
dagtekening van vaststelling van een belastingaanslag te doen gelden de dagtekening van het aanslagbiljet waaruit
van de aanslag blijkt. Daardoor zal het voor de aangeslagene mogelijk zijn na te gaan, of de termijn waarbinnen
de belastingaanslag moet zijn opgelegd, is in achtgenomen'.

De Vaste Commissie van Financien van de Tweede Kamer had tegen de afwijking van
de bestaande leer geen bezwaar'mits mag worden aangenomen, dat aanslagbiljetten niet
met het oog op deze bepaling eerder zullen worden gedateerd dan uitgereikt'.92 Hierop
deed Staatssecretaris Van den Berge de toezegging'dat aanslagbiljetten geen eerdere dag-
tekening zullen dragen dan die van het tijdstip van uitreiking'.93 Indien nu - zo vervolg-
de de Vaste Commissie - de dagtekening door omissie ontbreekt? In dat geval moet, al-
dus Minister Hofstra, een nieuw, ditmaal gedagtekend, aanslagbiljet worden uitge-
reikt.94 Op de vraag van de heer Lucas welke datum dat biljet dan moet vermeldene,
antwoordde de Minister:

'De belastingadministratie zal een nieuw biljet uitreiken met een dagtekening, die - overeenkomstig mijn toezeg-
ging in de Memorie van Antwoord - niet vroeger zat liggen dan de dag waarop dit tweede biljet wordt uitge-
reikt'.96

Het lijkt zinvol te onderzoeken in hoeverre de in voormelde wetsgeschiedenis geschetste
situatie overeenstemt  met de (rechts)praktijk.  Naar  ik meen heeft een belastingaanslag
- hetzelfde geldt mutatis mutandis voor andere belastingbeschikkingen - pas rechtsge-
volgen indien deze is ontstaan dn is bekendgemaakt. Deze stelling kan aan de hand van
een enkel voorbeeld worden verduidelijkt. Een aanslag die is geconcipieerd ter inspectie,
maar die door een administratieve fout niet is bekendgemaakt, is derhalve niet opgelegd
en heeft dan ook geen rechtsgevolgen. Indien een aan de belastingplichtige toegezonden
aanslagbiljet geen dagtekening bevat is deze aanslag wel ontstaan maar niet - correct -
bekendgemaakt. Een herziening van deze aanslag is in deze visie dan ook mogelijk; inge-
val het aanslagbiljet tijdig is ontvangen, heeft de aanslag wel rechtskracht, maar is deze
gebrekkig. Dit gebrek, dat o.a. gevolg kan hebben voor de bezwaar- of beroepstermijn,
kan door uitreiking van een nieuw biljet worden gecorrigeerd. 97

Het tijdstip van bekendmaking van de (belasting)beschikking wordt in de meeste wet-
telijke regelingen gefingeerd: de wetgever kiest vrijwel nooit het tijdstip waarop de be-

92. VV, blz. 3 r.k.
93. MvA, biz. 5 r.k.
94. Verslag van het Mondelinge Overleg tevens Eindverslag, 1957-1958,4080, nr. 7, blz. 6.
95. Handelingen Tweede Kamer, 1957-1958, biz. 851,1.k.
96. Handelingen Tweede Kamer, 1957-1958, biz. 869, r.k.
97.  HR 6 juli  1983, met conclusie van advocaat-generaal Van Soest, BNB 1984/30 met noot van J.P. Scheltens.
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langhebbende de beschikking daadwerkelijk ontvangt, aangezien de waarneembaarheid
daarvan in de regel te gering is. In het algemeen administratief recht neemt de bezwaar-
of beroepstermijn een aanvang op de dag volgende op de dag waarop de beschikking is
gegeven, is bekendgemaakt of is verzonden. 98

In het Nederlandse belastingrecht gold tot voor kort als referentiepunt de dag van ver-
zenden (terpostbezorging); sinds de invoering van de Wet van 8 november 1984, Stb. 533,
wordt dit gevormd door de dagtekening van het desbetreffende stuk. De dag van verzen-
ding, die tot 10 november 1984 voor beschikkingen, besluiten en uitspraken als referen-
tiepunt gold , gaf in de regel weinig problemen omdat de ontvangst van (het afschrift van)
de beslissing in de regel slechts 66n dag of enkele dagen na de verzending plaatsvond. Bo-
vendien werden het besluit en de uitspraak tot voormelde datum bij aangetekende brief
verzonden, de beschikking daarentegen bij gewone Post.99 Thans worden al deze be-
lastingbeschikkingen in de regel bij gewone post verzonden. De dagtekening van de
beslissing wordt als fictief moment van bekendmaking gebruikt bij belastingaansla-
gen. 'cm Deze handelwijze behoeft op zich geen bezwaren op te roepen, mits de dagteke-
ning niet al te zeer afwijkt van de datum van daadwerkelijke bekendmaking: de ont-
vangst van de aanslag. In de praktijk kan die afwijking vrij groot zijn. De jurisprudentie
geeft vele gevallen te zien waarin de belastingplichtige een aanslag enige tijd na de datum
van de dagtekening ontvangt, soms zelfs nadat de bezwaar- of beroepstermijn is verstre-
ken.'01 Op deze ontwikkeling heeft de rechter in het begin wat merkwaardig gereageerd,
door aan de ene kant de bezwaartermijn voor een aanslagbiljet dat is uitgereikt na het
verstrijken van die termijn te laten ingaan op het moment van uitreiking'02, maar aan de
andere kant de bezwaartermijn van een aanslagbiljet dat werd ontvangen op een tijdstip
waarop nog telegrafisch bezwaar had kunnen worden gemaakt te laten aanvangen op de
dagtekening.'03 In latere jurisprudentie  is deze gedragslijn voortgezet. De bezwaarter-
mijn begint te lopen op de dag na de datering van het aanslagbiljet, ongeacht of dit de
geadresseerde heeft bereikt.'04 Slechts indien een aanslagbiljet door enig verzuim van de
administratie niet binnen de bezwaartermijn is ontvangen kan een tijdig bezwaar worden
ingediend na het verstrijken van die termijn. 105

Is voor de bezwaartermijn de daadwerkelijke kennisneming van het aanslagbiljet na
de dagtekening slechts van betekenis bij verzuim van de administratie, anders is het
gesteld met de ontvangst van een biljet v66r de dagtekening. In de praktijk komt het zeer
veelvuldig voor dat een belastingaanslag geruime tijd voor de dagtekening wordt verzon-

98. Van der Burg-Cartigny, Rechtsbescherming tegen de overheid, biz. 50.
99.  Art.  25,  lid 6,  AWR.
100. Art. 5 AWR.
101. HR9november 1927, B.4150; HR3 februari 1937, B.6340; HR 30 november 1977, BNB 1978/22, FED AWR:
Art. 23: 5.
102. HR 9 januari 1924, B.3271; HR 1 maart 1933, B.5386.
103. HR 9 november 1927, B.4150.
104. HR 26 oktober 1949, B.8664; Hof Leeuwarden 300ktober 1967, BNB 1968/214; Hof's-Gravenhage 4 april
1978, FED AWR: Art. 4 : 15.
105. HR 30 november 1977, BNB 1978/22, FED AWR: Art. 23 : 4; HR 12 april 1978, BNB 1978/128, FED AWR:
Art. 26: 7; Hof Arnhem 24 november 1978, V-N 1979, biz. 564.
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den. Een periode van twee & drie weken is geen uitzondering. In strijd met de hiervoor
gereleveerde wetsgeschiedenis, waarin wordt gesteld dat een belastingaanslag op de dag
van de dagtekening tot stand komt, en in strijd ook met de letterlijke tekst van art. 23
AWR, wordt een bezwaarschrift ingediend v66r die dagtekening ontvankelijk ver-
klaard.'06 Naar ik meen zijn die beslissingen juist, maar zij tonen eens te meer aan dat
de theorie dat een belastingaanslag ontstaat op de dag van de dagtekening, althans voor
de toepassing van een rechtsmiddel onjuist is.107 Vanaf de ontvangst van het aanslagbil-
jet is derhalve rechtsgeldig bezwaar mogelijk.

Een aanslag heeft, zoals hiervoor gesteld, eerst rechtskracht indien deze is ontstaan
binnen de boezem van de administratie en is bekendgemaakt. Deze stelling heeft ook be-
trekking op de termijn waarbinnen een belastingaanslag in de regel moet worden opge-
legd. Andere belastingbeschikkingen zoals een beschikking, besluit of uitspraak kennen
geen wettelijke termijn waarbinnen zij moeten zijn gegeven. Een definitieve aanslag moet
worden opgelegd binnen drie jaren na afloop van het desbetreffende belastingjaar, te
verlengen met het uitstel tot het doen van aangifte.'08 Voor een navorderings- o f nahef-
fingsaanslag geldt een termijn van vij f jaar.109 De vraag is nu of als laatste dag van deze
termijn de dagtekening van de belastingaanslag of de datum van bekendmaking geldt.
In de wetsgeschiedenis van de AWR is door de Minister van Financien hierover opge-
merkt dat de dagtekening van een aanslagbiljet niet vroeger zalliggen dan de dag waarop
het biljet wordt uitgereikt."0 In Hof 's-Gravenhage 10 augustus 197011' komt dit pro-
bleem aan de orde: belanghebbende stelt onbestreden dat hij het navorderingsaanslagbil-
jet pas heeft ontvangen na het verstrijken van de vij fjaarstermijn. Het Hof oordeelt dat

'al zou (...) het aanslagbiljet (...) (zijn) uitgereikt na de datum 31 december  1968, die het als dagtekening droeg
(...), het vertrouwen zijn geschonden, dat belanghebbende kon ontlenen aan de in de Memorie van Antwoord bij
het ontwerp A.W. gedane toezegging dat aanslagbiljetten geen verdere dagtekening dan de datum van uitreiking
zouden dragen, en dientengevolge gehandeld zijn in strijd met algemene beginselen van behoorlijk bestuur zulks
niet tot vernietiging van de aanslag zou kunnen leiden, doch mogetijk (...) gevolgen zou kunnen hebben voor de
beantwoording van de vraag of het beroep tijdig is ingesteld'.

Uit deze en andere uitspraken blijkt dat de rechter zeer terughoudend is om aan de ont-
vangst van een aanslagbiljet na het verstrijken van de wettelijke termijn al te veel beteke-
nis te hechten. 112 Enerzijds kan men zich indenken dat bij een andere opvatting alras het

106. HR 8 juni 1949, B.8656; Hof 's-Gravenhage 8 juni 1977, BNB 1979/222. J.P. van Franeker, Belastingbe-
schouwingen, AW 10, september 1963, De Vries en Van der Linde, Algemene wet inzake rijksbelastingen, biz.
77-78, J.P. Scheltens, Algemene wet, blz. 665.
107. Vgl. §  124 (1), tweede zin: 'Der Verwaltungsakt wird mit dem Inhalt wirksam, mit dem er bekannt gegeben
wird,'  waarbij de Abgabenordnung 1977 duidelijk afwijkt  van de met betrekking tot de Reichsabgabenordnung
heersende leer.  Tot en met 31 december  1976 gold de 'Aktenverfugung der Beharde' als maatgevend.
108. Art. 11, lid 4, AWR.
109. Art. 16, lid 3, AWR.
110. Handelingen Tweede Kamer, 1957-1958, biz. 869, r.k.; zie voor een uitvoering van deze toezegging Hof Am-
sterdam 17 oktober 1966, BNB 1967/128.
111. Hof 's-Gravenhage 10 augustus 1970, BNB 1971/172, V-N 1971, blz. 715.
112. Zie noot 104 supra.
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verweer dat het aanslagbiljet niet is ontvangen zou kunnen klinken - een stelling die in
de regel noch door de inspecteur kan worden ontzenuwd, noch door de belanghebbende
kan worden 'bewezen' -, anderzijds blijft de belastingplichtige hier verstoken van een
rechterlijke controle op de termijn waarbinnen een aanslag kan worden opgelegd. 113 In

elk geval komt door deze opstelling van de rechter de opmerking in de MvT in de lucht
te hangen dat het door de dagtekening op het aanslagbiljet 'voor de aangeslagene moge-
lijk is na te gaan, of de termijn waarbinnen de aanslag moet zijn opgelegd, is in acht geno-
men' 114 Immers, wat moet een belastingplichtige nagaan die een naheffingsaanslag om-
zetbelasting, gedateerd 23 december 1974, en gestoken in een enveloppe, gestempeld 7
januari 1975, ontvangt op 8 januari 1975, indien de Hoge Raad oordeelt dat te dezen de
dagtekening van het aanslagbiljet bepalend is. 115

Oordeelde de rechter geruime tijd niet de ontvangst van de belastingaanslag, maar de
dagtekening ervan doorslaggevend voor de vraag of een belastingaanslag tijdig is opge-
legd, in HR 6 juli  1983, BNB 1984/30 valt een kentering te bespeuren. Daarin deed zich
de situatie voor dat een belanghebbende een ongedagtekende belastingaanslag binnen de
wettelijke termijn had ontvangen. De aangeslagene kon aldus over de inachtneming van
die termijn niet in onzekerheid verkeren, op welke grond de Hoge Raad aan het ontbre-
ken van de dagtekening terecht geen gevolgen heeft verbonden voor de rechtmatigheid
van de aanslag. Anders ligt deze situatie indien de belanghebbende in het geheel geen be-
lastingaanslag heeft ontvangen, bijvoorbeeld ten gevolge van een onjuiste adressering.
Indien daarop een nieuw aanslagbiljet wordt uitgereikt, voorzien van een dagtekening,
gelijk aan de datum van uitreiking, welke ligt na afloop van de wettelijke termijn waar-
binnen een aanslag kan worden opgelegd, is de aanslag mijns inziens wel voor vernieti-
ging vatbaar. Deze opvatting baseer ik op de hiervoor gereleveerde wetsgeschiedenis: be-
langhebbende mist hier namelijk, in tegenstelling tot de situatie in BNB 1984/30, de mo-
gelijkheid om na te gaan of de aanslag tijdig is opgelegd.

4.2.9. RECHTSKRACHT

In het administratief recht maakt men onderscheid tussen de formele en materiele rechts-
kracht van een beschikking. De formele rechtskracht ziet volgens vele schrijvers op de
vraag of tegen de beschikking nog een rechtsmiddel kan worden aangewend. Bij de mate-
riele rechtskracht gaat het erom of de instantie die de beschikking heeft uitgevaardigd
deze geheel of gedeeltelijk kan intrekken.' 16 Zie ik het goed dan bedoelt men met de for-
mele rechtskracht van een beschikking vooral de externe werking, de rechtskracht ervan

113. Vgl. HR 18 december 1985 met conclusie van advocaat-generaal Moltmaker, V-N 1986, blz. 341, inzake de
verzending van een uitspraak richtige heffing.
114. MvT, biz. 14.
115. HR 11 januari 1978, nr. 18 596, Vakstudie Algemeen Deel, aant. 3 op art. 5.
116. Van Wijk-Konijnenbelt, blz. 232, J.R. Stellinga, Grondtrekken, blz. 146, Algemene bepalingen van admi-
nistratief recht, blz. 205. Anders: J.G. Steenbeek, Rechtshandeling en rechtsgevolg, blz. 69, A.M. Donner, De
rechtskracht van administratieve beschikkingen, biz. 145.
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tegenover derden, terwijl de materiele rechtskracht, primair de interne gebondenheid be-
helst. Voor het belastingrecht meer relevant, lijkt mij de door Scheltens verwoorde op-
vatting van Vegting: bij de formele rechtskracht gaat het om de vraag, in hoeverre de be-
schikking in haar bestaan onaantastbaar is, bij de materiele rechtskracht om de vraag,
in hoeverre het bestaan van een beschikking ondanks haar inhoud kan worden gene-
geerd."7 Terecht wijst Scheltens  erop  dat  er twee begrippen formele rechtskracht  be-
staan. Met Van der Pot en Vegting neem ik aan dat de formele rechtskracht van een be-
lastingbeschikking reeds bestaat tegenover andere overheidsorganen dan de aangewezen
administratieve rechter, ook als de beroepstermijn of een beroepsprocedure nog loopt.

Daarnaast is er een ander begrip formele rechtskracht, inhoudend dat de beroepsmo-
gelijkheden zijn uitgeput. In die zin is bijvoorbeeld een onherroepelijk vaststaande defi-
nitieve aanslag onaantastbaar geworden. Men vergelijkt deze formele rechtskracht van
een beschikking vaak met een kracht van gewijsde van een rechterlijk vonnis:18 De be-
lastingadministratie is aan de formele rechtskracht van de aanslag evenwel niet gebon-
den. Algemeen wordt aangenomen dat zij op een naar wettelijke maatstaven te hoge aan-
slag kan terugkomen, ja daartoe zelfs verplicht is bij onjuistbevinding."9 Indien de in-
specteur op grond van art. 65 AWR een aanslag ambtshalve herziet, geeft hij naar ik
meen een nieuwe beschikking, waardoor hij het effect van de vorige verzacht. Deze op-
vatting past goed bij art. 65 AWR, op grond waarvan de inspecteur de bevoegdheid heeft
een aanslag te verminderen, maar de bevoegdheid mist een aanslag te vernietigen. 120

Het verschil tussen het ambtshalve verminderen en vernietigen van een aanslag blijkt met
name in die gevallen, waarin deze aanslag geen belastende maar een begunstigende be-
schikking is. Men kan hierbij denken aan een aanslag inkomstenbelasting op verzoek
naar aanleiding van een ingediend zogenaarnd T-biljet of aan een carry back-
beschikking.

In de literatuur wordt soms ook de navorderingsaanslag gezien als een bevoegdheid
van de inspecteur tot vernietiging van een eenmaal opgelegde aanslag en vervanging door
een nieuwe aanslag.121 Het behoeft geen betoog dat die zienswijze onjuist is. Een navor-
deringsaanslag verhoogt immers de belasting die een belastingplichtige uit hoofde van
de primitieve aanslag verschuldigd is. Vernietigt de belastingrechter in beroep een opge-
legde navorderingsaanslag, dan blijft niettemin de primitieve aanslag geheel in stand.
Het voorgaande zal duidelijk maken dat de bevoegdheid van de inspecteur onder bepaal-

117. J.P. Scheltens, Algemene wet,  biz.  330b.
118. J.R. Stellinga, Grondtrekken, biz. 155; Kranenburg-Vegting, biz. 74; A.D. Belinfante, Kort begrip, biz. 69;
A.M. Donner, Derechtskracht van administratieve beschikkingen, biz. 17, spreekt hier naar ik meen ten onrechte
over gezag van gewijsde. Vgl. A.M. Donner, Nederlands Bestuursrecht, biz. 293. Zie over het verschil tussen
kracht van gewijsde en gezag van gewijsde Hugenholtz-Heemskerk, blz.  87.
119. J.P. Scheltens, Algemene wet, biz. 331.
120. Vgl. HR 3 april 1963, BNB 1963/128: de inspecteur kan zijn uitspraak op bezwaarschrift niet vernietigen.
Anders: Hof Arnhem 24 februari 1978, BNB 1979/79, V-N 1979, biz. 741; J.P. Scheltens, Aigemene wet, biz.
331.  Zie  art.  20  Wet op de couponbelasting  (Wet  van 29 december  1933,  Stb. 780) waarin de inspecteur  wel  de
bevoegdheid werd gegeven om een aanslag te vernietigen.
121. A.M. Donner, Derechtskracht vanadministratievebeschikkingen, biz. 105; idem, Nederiandsbestuursrecht,
biz. 297.
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de voorwaarden een navorderingsaanslag op te leggennochde formele noch de materille
rechtskracht van de eerder opgelegde primitieve aanslag raakt.

Dat een ambtshalve verleende vermindering van een aanslag een nieuwe beschikking
betekent blijkt voorts hieruit, dat de rechtsgrondslag van een procedure ingesteld tegen
de inmiddels verminderde aanslag in beginsel geen wijziging ondergaat. Wei kan de ver-
mindering een geschil tussen de fiscus en de belastingplichtigedoen verdwijnen, maar dat
ontneemt een ontvankelijk beroep zijn ontvankelijkheid niet. 122

Zo zal de rechter bijvoorbeeld inzake de inkomstenbelasting, de uitspraak op bezwaar-
schrift moeten vernietigen en de aanslag, zoals deze ambtshalve nader is verminderd,
moeten handhaven. 123

Indien de rechter een aanslag vernietigt, verandert aldus de formele rechtskracht van
de aanslag, waarna de inspecteur de rechterlijke uitspraak boekhoudkundig verwerkt.
Deze vermindering - die de inspecteur wetstechnisch niet zou behoeven te verrichten en
die dus niet ambtshalve kan geschieden - kan niet als een beschikking worden aange-
merkt waartegen bezwaar of beroep open staat. Invordering van een aanslag die boek-
houdkundig niet is verminderd na de uitpraak van de belastingrechter kan dan ook niet
bij de deze rechter worden bestreden. Ook in geval van een gunstige beslissing van de Mi-
nister betreffende de toepassing van de hardheidsclausule (art. 63 AWR) zal de inspec-
teur gehouden zijn de desbetreffende aanslag namens de Minister te verminderen. Zou
de inspecteur deze beide verminderingen - om welke reden ook - niet hebben toegepast,
dan zullen deze in een geding voor de burgelijke rechter kunnen worden afgedwongen.
Daarnaast zal wellicht de invordering van de onverminderde aanslag kunnen worden
aangetast op grond van het feit dat een zodanige invordering strijdig zal zijn met de alge-
mene beginselen van behoorlijk bestuur, in het bijzonder met het beginsel van het door
de departementale beschikking opgewekte vertrouwen. 124

4.2.10. DE GEBREKKIGE BELASTINGBESCHIKKING

Aan een definitieve aanslag kunnen gebreken kleven van verschillende aard. Zo kan een
aanslag opgelegd zijn aan een persoon die niet belastingplichtig is in de zin van een wet,
zij kan te hoog zijn, op een verkeerd jaar betrekking hebben enz. In de regel zullen deze
gebreken niet verhinderen dat de aanslag, na afloop van de termijn waarbinnen een
rechtsmiddel kan worden aangewend, onherroepelijk wordt. Aan een aanslag kleeft al-
dus het vermoeden van juistheid en rechtskracht. Een aanslag die gebreken vertoont, kan
door de belastingrechter worden vernietigd en, zo nodig, verminderd. Daarnaast kan een
aanslag volstrekt nietig zijn. In dit onderdeel wil ik onderzoeken of er tussen de diverse

122. Vgl. HR 24 september 1980, BNB 1981/2 met noot van F.W.G.M. van Brunschot, waarin een inspecteur
hangende een cassatieberoep de aansiag vermindert.
123. HR 17 oktober 1956, BNB 1956/314; HR 2 november 1966, BNB 1967/26; HR 7 december 1977, BNB
1978/24, V-N 1978, biz. 138, HR 20 december 1978, BNB 1979/45;P. Meyjes, blz. 129; Meyjes-Van Soest-Van
den Berge, blz. 125.
124. J.P. Scheltens, Algemene wet, blz. 333.
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soorten gebreken onderscheid kan worden gemaakt, en voorts welke verschillende

rechtsgevolgen deze gebreken zouden kunnen hebben.

4.2.11. NIETIGHEID EN VERNTETIGBAARHEID

In beginsel is het mogelijk om in algemene bewoordingen aan te geven aan welke eisen

een belastingaanslag moet voldoen om als een geldige rechtshandeling te worden aange-
merkt. Deze bewoordingen zouden echter zo algemeen zijn dat de bruikbaarheid ervan
uiterst beperkt moet worden geacht. Zinvoller lijkt het, het tegenovergestelde pad te be-
wandelen en te onderzoeken in welke gevallen een belastingaanslag vernietigd kan wor-
den, respectievelijk van rechtswege nietig is.

Gebrekkige aanslagen kunnen als volgt worden onderscheiden in drie hoofdgroepen:
a. de aanslag is niet afkomstig van de bevoegde instantie;
b. de aanslag is gegeven zonder dat de voorgeschreven vormen in acht zijn genomen;
c. de aanslag is niet in overeenstemming met het (materiele) belastingrecht.
De administratiefrechtelijk weinig belangrijke wilsgebreken - dwang, dwaling en bedrog
- aan de zijde van de administratie vormen nauwelijks een zelfstandige categorie, omdat
in dat geval ofwel van een (belasting) beschikking in het geheel geen sprake is, ofwel een
onregelmatigheid aanwezig is die veelal valt te herleiden tot een van de gebreken op het
terrein van bevoegdheid, vorm en inhoud.125

Binnen de onderscheiden groepen kunnen vele uiteenlopende gebrekkigheden worden
geconstateerd; in de hierna volgende onderdelen zullen zij achtereenvolgens aan de orde
komen. Hier volstaat de opmerking dat het niet eenvoudig is vast te stellen wat de invloed
is van de genoemde gebreken op de rechtsgeldigheid  van de aanslag. Voorop staat even-
wel dat een gebrek zo ernstig en zo evident kan zijn dat van een aanslag - als beschikking
- in administratiefrechtelijke zin geen sprake is.

Ik zou in dit kader willen spreken van een non-existente belastingbeschikking. Men
kan hierbij denken aan een aanslag in de inkomenstenbelasting opgelegd door een
volstrekt onbevoegde instantie, zoals Gedeputeerde Statent26, aan een aanslag in een
niet-bestaande belasting of een aanslag in een volstrekt onmogelijke vorm, bijvoorbeeld
die van een gelukstelegram. Een non-existente aanslag onderscheidt zich van een vernie-
tigbare of volstrekt nietige aanslag door de omstandigheid dat er geen enkele twij fel kan
bestaan over de onjuistheid, sterker nog, de absurditeit van de aanslag. Hier ontbreekt
zelfs elke schijn van validiteit. 127

125. A.D. Belin fante, Kort begrip, blz. 47-49,85. F.W. ter Spillen A.Q.C. Tak, Onwetmatig bestuur, preadvies,

blz. 16. Terecht merkt A.M. Donner, Nederlands bestuursrecht, blz. 252, op dat dwaling een beschikking niet
vitieert, zolang zij er niet toe leidt, dat de beschikking op zichzelf in strijd is met het objectieve recht. Anders:
Van der Pot, Nederlands bestuursrecht, uitg. 1932, De Haan - Drupsteen - Fernhout, Bestuursrecht, biz. 290.
Latere administratiefrechtelijke jurisprudentie lijkt eveneens in de door mij verdedigde richting te wijzen. Zie bij-
voorbeeld KB 20 augustus 1959, AB 1960, 162, CRvB 7 maart 1963, AB 1963, 741.
126. Vgl. J.R. Stellinga, Grondtrekken, biz. 144.
127. Rapport-ABAR, biz. 206; Steenbeek, Rechtshandeling en rechtsgevolg, merkt hierover op dat de nietige
rechtshandeling nog een zekere rechtsschijn vertoont, welke schijn zelfs niet meer kan worden gevonden bij de
inexistente rechtshandelingen. A.M. Donner, Nederlands bestuursrecht, blz. 264, Van der Burg-Cartigny, Rechts-
bescherming tegen de overheid, biz. 38 e.v.
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Van veel meer belang is het onderscheid tussen vernietigbare en van rechtswege nietige
aanstagen. Vooruitlopend op een analyse past hier een enkele opmerking. Bij de vernie-
tigbare aanslag kan slechts het tijdig benutten van een rechtsmiddel voorkomen dat deze

aanslag onherroepelijk wordt, dat wil zeggen: een met kracht van gewijsde vergelijkbare
werking verkrijgt. Dat een aanslag van rechtswege nietig is, kan ook na het verstrijken
van de bezwaar- en beroepstermijn worden geconstateerd.

In het Nederlandse belastingrecht en in het algemene administratief recht geeft de wet
niet aan in welke gevallen een aanslag volstrekt nietig is. 128 In Duitsland daarentegen be-

paalt par. 125 (1) Abgabenordnung:

'Ein Verwaltungsakt is nichtig, soweit er an einem besonders schwerwiegenden Fehler leidet und dies bei verstandi-

ger Wurdigung aller in Betracht kommenden Umstande offenkundig ist. ,129

Meer concreet bepaalt Absatz 2 dat een

'Verwaltungsakt nichtig ist,
1. der schriftlich erlassen worden ist, die erlassende Finanzbehorde aber nicht erkennen lasst,

2. den aus tatsiichlichen Grunden niemand befolgen kann,
3.  der die Begehung einer rechtswidrigen Tat verlangt, die einen Straf- oder Bussgeldtatbestand verwirklicht,
4.   der  gegen die guten Sitten verstdsst.'

In Nederland heeft de belastingrechter ondanks het ontbreken van een wettelijke regeling
op dit punt eveneens onderscheid gemaakt tussen volstrekt nietige of - met andere woor-
den - van rechtswege nietige aanslagen enerzijds en vernietigbare aanslagen anderzijds.

De gevallen waarin de rechter volstrekte nietigheid constateert kunnen onder de noe-
mer evidente onjuistheden worden gebracht. Daartoe kunnen worden gerekend aansla-
gen waarop de naam van de belastingplichtige ontbreekt of onjuist is vermeld.110 Voorts
valt daaronder een aanslag opgelegd aan een niet bestaande belastingplichtige.'31 Ook

het opleggen van een aanslag aan iemand die ten enen male geen belastingplichtige in de
zin van die wet kan zijn, moet tot nietigheid van de aanslag leiden. Men kan hierbij den-
ken aan een aanslag in de inkomstenbelasting - die uitsluitend natuurlijke personen kan
betreffen - opgelegd aan een rechtspersoon.

128. Zie hierover P. J.A. Adriani, Het belastingrecht, deel 2, biz. 50 e.v., die vooral onderzoekt wat de gevolgen
voor de belastingheffing zijn van een nietige privaatrechtelijke rechtshandeling; vgl. W.P. van Sikkelerus, Inlei-

ding, blz. 121 e.v.

129. H. Paulick, Lehrbuch des allgemeinen Steuerrechts, blz. 342 e.v. onderscheidt Nichtakte, nichtige Verwal-
tungsakte, mangelhafte Verwaltungsakte en unrichtige Verwaltungsakte. Zie over de 'nichtige Verwaltungsakte

Hubschmann, Hepp, Spitaler § 124 (3) en § 125 AO.
130. Hof Arnhem 23 november 1965, BNB 1966/168, FED Adm. Rechtspr.: Art. 17 : 10 met noot van Van der
Linden; Hof Arnhem 3 februari 1982, V-N 1982, blz. 787; H.J. Hofstra, De NV 1967, jrg. 44, biz. 249.
131.Hof Arnhem, 24 februari 1978, BNB 1979/79, V-N 1979, biz. 741 e.v., Hof Arnhem 10 februari 1981, BNB
1982/189, Ho f Arnhem 3 februari 1982, V-N 1982. biz. 787. en HR 8 februari 1933, B.5370 betreffende een niet-

bestaande rechtspersoon; zie hierover ook Adriani, Het belastingrecht, decl 2, biz. 133.
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Naast de van rechtswege nietige aanslagen zijn er aanslagen waaraan gebreken kleven
die, alhoewel zij op zich vrij ernstig zijn, niet tot volstrekte nietigheid maar tot vernietig-
baarheid leiden. Dit is onder meer het geval indien:
-   een aanslag is opgelegd aan een persoon die daarvoor op grond van die bepalingen niet

in aanmerking komt;132
-   een tweededefinitieve aanslag voor dezelfde belasting en hetzelfde belastingjaar wordt

opgelegd  aan een belastingplichtige;' 31
- een aanslag is opgelegd nadat de termijn waarbinnen dit had moeten plaatsvinden is

verstreken. 134

De non-existente aanslagen laat ik verder buiten beschouwing: zij zijn immers admi-
nistratiefrechtelijk en fiscaalrechtelijk weinig interessant en komen, naar kan worden
aangenomen, niet veel voor. Over de van rechtswege nietige en de vernietigbare aansla-
gen daarentegen nog enkele opmerkingen.

De belastingrechter zal, zo blijkt uit de wetsgeschiedenis en de jurisprudentie op dit
punt, slechts in uitzonderlijke gevallen een aanslag als volstrekt nietig aanmerken. Alleen
wanneer een aanslag op een vitaal punt een ernstig, vrijwel onmiddellijk opvallend en
niet voor twijfel vatbaar gebrek vertoont zal deze als volstrekt nietig worden aange-
merkt.135 Voor een terughoudende opstelling van administratie en rechter om een be-
lastingbeschikking als van rechtswege nietig te beschouwen pleiten argumenten van doel-
matigheid en rechtszekerheid. De rechtsverhouding tussen administratie en belasting-
plichtige maakt het ongewenst, dat de laatste zich met een beroep op een kleine onvolko-
menheid zou kunnen onttrekken aan een aanslag.'16 Hier staat dus het belang van een

goed functioneren van de belastingheffing voorop.
Wat de rechtszekerheid betreft zijn overigens zowel de administratie als de belasting-

plichtige belanghebbende, hetgeen moge blijken uit een nadere analyse van de gevolgen
van de nietigheid van rechtswege van een aanslag. Een volstrekt nietige aanslag onder-

132. In het geschil beslecht in HR 21 december  1949, AB 1950, 747, was een belanghebbende aangeslagen die wet
belastingplichtige in de zin van de wet kon zijn, maar in de gegeven omstandigheden - zijn vermogen stond onder
het beheer van het Nederiands Beheersinstituut - niet als zodanig mocht worden aangewezen. Zie een soortgelijk
geval in  HR 8 maart  1950,  nr.  10 371, Weekbiad der Belastingen  nr.  3989,  biz.  156.
133. HR 6 december 1922, B. 3158; HR I I november 1925, B.3697 'de tweede aanslag is in strijd met de wet';
HR 26 juni 1974, BNB 1974/228; HR25 oktober 1978, BNB 1979/6; HR 17 december 1980, BNB 1981/24, FED:
Gem. bel.: Art. 273 : 145. Zie ook HR 24 augustus 1983, BNB 1983/279, FED AWR: Art. 12 : 5 met noot van
Ch.J. Langereis.
134. HR 8 maart 1978, BNB 1978/85, V-N 1978, biz. 622; HR 20 mei 1981, BNB 1981/228, V-N 1981, blz. 1283
e.v., FED AWR: Art. 16 : 142.
135. A.M. Donner, Nederlands bestuursrecht, blz. 267 e.v. tracht het onderscheidend criterium te vinden in het
antwoord op de vraag of tegen een beschikking al dan niet beroep openstaat. 'Is dat het geval, dan zal slechts in
extreme gevallen nietigheid van rechtswege kunnen worden aangenomen' (cursivering niet in het origineel) (blz.
268). Een afdoende antwoord is het dus niet. Zie ook Kranenburg, Inleiding in het Nederlands administratief
recht, biz.  62 e.v.; J.R. Stellinga, Grondtrekken,  biz. 143, houdt staande dat een overheidshandeling nooit als
van rechtswege nietig mag worden aangemerkt. Zie over de verschillen tussen vernietigbaarheid, nietigheid en nul-
liteit voorts J.G. Steenbeek, Rechtshandeling en rechtsgevolg, biz. 72, e.v.
136. Vgl. A.M. Donner, Nederlands bestuursrecht, biz. 262.
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scheidt zich van een vernietigbare aanslag door het ontbreken van de noodzaak om tegen
deze aanslag in beroep te komen teneinde de aanslag van onwaarde te laten verklaren.
Sterker nog, een dergelijk beroep zal meestal niet-ontvankelijk worden verklaard.137
Deze jurisprudentie acht ik onbevredigend, omdat het gevolg hiervan zou kunnen zijn
dat tegen de invorderingsmaatregelen die mogelijk uit de volstrekt nietige aanslag voort-
vloeien, verzet moet worden gedaan bij de burgerlijke rechter. Daarbij is het niet geheel
zeker dat de burgerlijke rechter deze aanslag vanwege de werking van art.  15, lid 4, Invor-
deringswet - bepalend dat een verzet niet gericht kan zijn tegen de wettigheid of de hoe-
grootheid van de aanslag - zal onderzoeken.

Van een volstrekt nietige aanslag, waarvan de nietigheid (nog) niet door de rechter is
vastgesteld, gaat een schijn van rechtsgeldigheid uit, zodat de geadresseerde een gerecht-
vaardigd belang kan hebben een formele, rechterlijke vaststelling van deze nietigheid te
verkrijgen:18 Een systeem waarbij een belanghebbende een dergelijke vaststelling  niet
wordt onthouden is dan ook aantrekkelijk. Voor de belastingplichtige kan een volstrekt
nietige aanslag paradoxaal genoeg ook rechtsonzekerheid opleveren, omdat er alsdan
aangenomen moet worden dat er nooit een rechtsgeldige aanslag is opgelegd. De vaststel-
ling van een nietigheid van rechtswege heeft immers een werking 'ex tunc '. Het gevolg
zou kunnen zijn dat - indien aan de daarvoor vereiste voorwaarden wordt voldaan - als-
nog een, ditmaal rechtsgeldige, aanslag wordt opgelegd.

Donner (blz. 264) merkt op dat in het Nederlands bestuursrecht de volstrekte nietig-
heid bestaansrecht heeft vanwege het ontbreken van een algemene administratieve
rechtspraak of een algemeen administratief beroep. Hij constateert terecht dat in zeer
vele gevallen tegen een beschikking geen enkel beroep op een administratieve rechter of
hogere bestuursinstantie openstaat. Alhoewel de laatste decennia belangrijke stappen
zijn gezet in de richting van een vervolmaking van het stelsel van administratieve rechts-
bescherming, zullen onvolkomenheden op dit gebied naar ik meen nog wel geruime tijd
blijven bestaan. Men denke in dit verband aan de beschikkingen - in administratiefrech-
telijke zin - waartegen de Wet Arob geen beroep openstelt (de zgn. negatieve lijst). Deze
onvolkomenheden gelden niet in geringere mate voor het belastingrecht.

Naar het oordeel van Donner moet de vraag of sprake is van een vernietigbare of een
van rechtswege nietige beschikking mede worden beantwoord door de omstandigheid of
tegen een beschikking al dan niet beroep openstaat. Is dat het geval, dan zal slechts in
extreme gevallen nietigheid van rechtswege kunnen worden aangenomen:19 Met die op-
vatting kan ik om meer redenen niet meegaan. Allereerst niet, omdat, zoals hiervoor is
aangegeven, de fiscale jurisprudentie voor Donner's opvatting geen steun biedt en zij
derhalve niet in overeenstemming lijkt met het positieve recht. Maar bovenal niet, omdat
zij mij principieel onjuist lijkt.

137. Zie noot 130; HR 8 februari 1933, B.5370; Hof Arnhem 24 februari 1978, BNB 1979/79.
138. In getijke zin H.J. Hofstra, De NV jrg. 44, biz. 250 (1974/1).
139. Overigens blijkt uit Donners opmerking, a. w., biz. 268, dat in zijn gedachtengang een beschikking waartegen
beroep openstaat uitsluitend vernietigbaar is.
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'De tegenstelling tussen nietigheid en vernietigbaarheid kunnen we ook uitdrukken in
140de tegenstelling nietigheid van rechtswege en nietigheid na beroep', aldus Eggens.

Nietigheid van rechtswege wordt geconstitueerd door het recht maar geconstateerd door
de rechter, vernietigbaarheid wordt door hem geconstitueerd. Door nu de beroepsmoge-
lijkheid mede in de beoordeling te betrekken draait men in feite de zaak om. In een geval
van nietigheid van rechtswege is het niet nodig en moet het juist niet nodig zijn beroep
in te stellen.

Stel nu, dat er in Nederland een systeem zou zijn ontwikkeld, waarin tegen elke be-
schikking administratief beroep o f administratieve rechtspraak openstaat - een allesom-
vattende rechtsbescherming dus - dan zou er in de opvatting van Donner geen van rechts-
wege nietige beschikking bestaan. Het behoeft geen betoog dat die opvatting tot weinig
bevredigende resultaten zalleiden. Men kan hierbij denken aan het geval waarin een aan-
slag wordt opgelegd aan een niet bestaande belastingplichtige waarvoor de geadresseerde
aansprakelijk wordt gesteld. Indien de laatste niet tijdig beroep instelt, zou hij dan zon-
der verweermogelijkheden moeten komen te staan? Er is dan weliswaar een beroepsmo-
gelijkheid, maar die kan vanwege de voormelde termijnoverschrijding niet worden be-
nut.

Een aanslagbiljet wordt bijvoorbeeld verzonden aan iemand die nooit en te nimmer
belastingplichtige kan zijn. Het probleem bij de van rechtswege nietige aanslag is juist,
dat een normaal oplettende geadresseerde het vitale gebrek constateert en hieraan de
rechtens juiste gevolgtrekking verbindt dat hij daartegen geen rechtsmiddelen behoeft
aan te wenden.

Indien nu de invordering van deze aanslag een aanvang neemt nadat de beroepstermijn
is verstreken, zou een belanghebbende dan vanwege het ontbreken van een rechtsmiddel
geen enkel verweer mogen voeren tegen de aanslag of diens invordering? Wie meent dat
in beide voorbeelden verweer mogelijk moet blijven zal met mij van oordeel zijn dat zelfs
in een allesomvattende administratiefrechtelijke rechtsbescherming behoefte zal blijven
bestaan aan de rechterlijke constatering dat een aanslag van rechtswege nietig is. Naar
ik meen verdient het Duitse systeem, op grond waarvan tegen een van rechtswege nietige
beschikking 'fristlos' beroep kan worden aangetekend'41, verre de voorkeur boven de
Nederlandse praktijk.

4.2.12. NIET VOOR BEZWAAR EN BEROEP VATBARE BELASTINGBESCHIKKINGEN

In  onderdeel  4.2.1.  is een definitie  van het begrip belastingbeschikking gegeven:  een
schriftelijk besluit van de inspecteur gericht op enig rechtsgevolg, niet zijnde een besluit
van algemene strekking of een rechtshandeling naar burgerlijk recht; een weigering of
fictieve weigering een dergelijk besluit te nemen wordt daarmee gelijkgesteld.

140. J. Eggens, Vormen van nietigheid en van bekrachtiging van rechtshandelingen, blz.  I t.
141. § 41, jo. § 47 FGO.
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In het algemeen staat tegen een belastingbeschikking bezwaar of beroep open; in deze
studie is dat als een gegeven beschouwd. Niettemin zijn er belastingbeschikkingen waar-
tegen, omdat zij niet voldoen aan de in de artikelen 23,24,26 en 27 AWR omschreven
voor beroep vatbare besluiten, geen rechtsmiddelen kunnen worden aangewend. 142

Een voorbeeld daarvan is de reeds in onderdeel 3.5.2. behandelde voorlopige aanslag.
Het ontbreken van een rechtsmiddel tegen de voorlopige aanslag is als volgt in de MvA

(blz. 10, r.k.) verdedigd:

'de eerste ondergetekende (deelt) mede het niet juist te oordelen een regeling in het leven te roepen, waardoor het
mogelijk zou worden gemaakt een bezwaarschrift in te dienen tegen een voorlopige aanslag, zulks aangezien dit
met het karakter van een voorlopige aanslag - die immers in het merendeel der gevallen op een schatting berust
- in strijd zou zijn. In de praktijk wordt reeds nu een voorlopige aanslag veriaagd, indien daartoe reden blifkt te
bestaan. Aan gemotiveerde bezwaren tegen voorlopige aanslagen kan langs deze weg op alleszins bevredigende
wijze worden tegemoet gekomen'.

Het onbevredigende van deze motivering is dat deze goeddeels ook voor bezwaren tegen
definitieve aanslagen geldt. Het enige verschil met een laatstbedoelde aanslag is dat een
voorlopige aanslag op een schatting, op een slag in de lucht, berust. Een beroepsprocedu-
re over een voorlopige aanslag is dan ook inderdaad weinig aantrekkelijk. Bovendien
zouden zodanige beroepen, gelet op het aantal voorlopige aanslagen dat jaarlijks wordt
opgelegd, het rechterlijk apparaat waarschijnlijk snel ontwrichten. Indien de be-
roepsmogelijkheden van de belastingplichtige ingeperkt moeten blijven kan evenwel van
de administratie terughoudendheid worden gevergd in het toepassen van onherroepelijke
invorderingsmaatregelen.

Naast de voorlopige aanslag zijn er meer belastingbeschikkingen waartegen rechts-
middelen ontbreken, zoals:
-  een beslissing geen aangiftebiljet uit te reiken;
-  de ambtshalve verleende vermindering van een aanslag;
- de vaststelling na een geruisloze overdracht van de verkrijgingsprijs van een

aanmerkelijk-belangpakket;
- een ruling betreffende bijvoorbeeld de toepassing van de deelnemingsvrijstelling;
-  een beslissing van de inspecteur geen verklaring af te geven als bedoeld in art. 27, lid

3, Wet LB 1964, inzake de niet-inhouding van loonbelasting op grond van een regeling
van internationaal belastingrecht. 143

Aan deze voorbeelden kunnen nog talloze worden toegevoegd. Een inventarisatie hier-
van is mede gelet op de snel wijzigende wetgeving weinig zinvol. Belangrijk is de constate-
ring dat deze categorie niet verwaarloosbaar klein is.

In beginsel is, als gezegd, elke beslissing die niet valt onder de wettelijke terminologie
van (navorderings-, naheffings-)aanslag, beschikking, besluit en uitspraak, niet voor be-
roep vatbaar.

In de rechtspraak zijn op deze regel enkele uitzonderingen te vinden; zo heeft de Hoge
Raad, wellicht mede op grond van een onzuivere redactie van de desbetreffende bepalin-

142. Vgl. advocaat-generaal Van Soest in zijn conclusie voor HR 22 december 1976, BNB 1977/50.

143. HR 13 juni 1979, V-N 1979, blz. 1403.
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gen, bij enkele milieuheffingen een minder stringent standpunt ingenomen.144 Men
moet echter aannemen dat de rechter zich niet in algemene zin soepeler is gaan opstellen.

Naast de omstandigheid dat een beslissing niet onder de voornoemde wettelijke termi-
nologie valt, zijn er soms elementen van een belastingbeschikking die niet voor beroep
vatbaar zijn, zoals de vraag of een bepaald activum ondernemings- of privbvermogen
is. Daarvoor verwijs ik naar hoofdstuk 9.

In hoofdstuk 13 zal worden aangegeven op welke wijze de gebreken in de beroepsmo-
gelijkheid kunnen worden weggenomen.

4.3. Departementale beschikkingen

4.3.1. INLEIDING

In 4.1  is een definitie gegeven van het begrip 'belastingbeschikking', welke beperkt is tot
een schriftelijk besluit van de bevoegde inspecteur. Met opzet is niet gekozen voor een
ruimer begrip, te weten een schriftelijk besluit van de belastingadministratie, omdat
daartoe ook de Minister van Financien in zijn kwaliteit als hoofd van de belastingdienst
en dus niet als (mede)wetgever moet worden gerekend. Er is namelijk een opvallend ver-
schil in rechtsgevolg tussen de beschikkingen van de inspecteur en die van de Minister
van Financien; eerstgenoemde beschikkingen zijn in de regel wal, laatstgenoemde niet
vatbaar voor beroep. De beschikkingen van de gedeconcentreerde ambten, de inspec-
teurs, noem ik belastingbeschikkingen, die van de Minister van Financien de departe-
mentale beschikkingen. Onder een departementale beschikking versta ik in dit verband
'een schriftelijk besluit van of namens de Minister van Financien gericht op enig rechtsge-
volg, niet zijnde een besluit van algemene strekking of een rechtshandeling naar burger-
lijk recht; een weigering of fictieve weigering een dergelijk besluit te nemen wordt daar-
mede gelijkgesteld'. Deze definitie sluit beslissingen  met een algemene strekking van  de
Minister uit, zoals ministeriele richtlijnen. Kenmerkend voor de departementale beschik-
king is de absolute en relatieve vrijheid die de Minister veelal heeft om vorm, inhoud en
rechtsgevolg te bepalen. Noch de manier waarop het verzoek gedaan moet worden, noch
de procedure die de beschikkende instantie moet volgen is in de wet neergelegd.

4.3.2. VERSCHILLEN IN DEF'ARTEMENTALE BESCHIKKINGEN

Er zijn specifieke en algemene beschikkingen. De specifieke vinden hun basis in een bij-
zondere wettelijke regeling, de algemene in de bestuurs- en beleidsvrijheid die - zoals
hierna zal worden gedemonstreerd - de Minister van Financian toekomt. Een meer alge-
meen karakter hebben ook beschikkingen die gegrondvest zijn op art. 62 en 63 AWR.
In de hierna weergegeven groep specifieke departementale beschikkingen is nog een on-

144. HR 12 juni 1974, BNB 1974/188; HR 6 november 1974, BNB 1974/301; HR 22 december 1976, BNB 1977/50.
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derscheid te maken tussen beschikkingen waarvan de inhoud in beginsel geheel in vrij-
heid kan worden vastgesteld en die wier inhoud binnen een wettelijk omschreven kader
moet blijven. Deze laatste beschikkingen hebben gemeen dat de voorwaarden waaraan
de verzoeker normaliter moet voldoen, de zgn. standaardvoorwaarden, gepubliceerd
zijn in de Nederlandse Staatscourant. Er zijn standaardvoorwaarden betreffende de toe-

passing van art. 18 Wet IB 1964, en van art. 14 en art. 15 Wet Vpb. 1969.
Het Nederlands belastingrecht kent een aantal specifieke departementale beschikkin-

gen. In de Wet op de inkomstenbelasting 1964 treft men specifieke beschikkingen aan
in art.  18, lid 1, inzake de zgn. geruisloze omzetting, art. 29a, leden l  en 5, betreffende
het zgn. fictieve rendement, art. 40, lid 4, betreffende de aandelenfusie, art. 47b, lid 2,
betreffende participatiemaatschappijen, art. 58, lid 5, betreffende een herkapitalisatie,
art. 59a, lid 2, betreffende een gebrekkig stamrecht. Voorts komt men in de Wet op de
vennootschapsbelasting 1969 departementale beschikkingen tegen in art. 13, lid 8, be-
treffende de deelnemingsvrijstelling, art. 14, lid 2, betreffende de bedrij fsfusie, art. 15,
leden 1 en 2, betreffende een fiscale eenheid, art. 23, lid 5, betreffende een ongedaan ge-
maakte herkapitalisatie en art. 23a, lid 2, betreffende een stamrecht.

4.3.3. RECHTSKARAKTER VAN DE DEPARTEMENTALE BESCHIKKING

Wat is het rechtskarakter van een departementale beschikking? In de inleidende para-
graaf heb ik deze analoog aan de belastingbeschikking gedefinieerd als een administra-
tiefrechtelijke beschikking. Dit lijkt misschien vanzelfsprekend, maar is het niet. Zo zijn
anderen veel meer geneigd hier te spreken van een publiekrechtelijke overeenkomst. Aan
de hand van de beschikking ex art. 15 Wet Vpb.  1969 (de fiscale eenheid) zou ik het rechts-
karakter nader willen bezien. Ik zal voorts aangeven in hoeverre een algemene departe-
mentale beschikking als die ex art. 63 AWR daarvan afwijkt.

Art. 15, eerste lid, Wet Vpb. 1969 luidt aldus:

'Zolang alle aandelen van een binnen het Rijk gevestigde naamloze vennnootschap of besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid in het bezit zijn van een andere vennootschap en de tijdvakken waarover de belasting

wordt geheven voor beide vennootschappen samenvallen, wordt, op verzoek van beide belastingplichtigen en ten
vroegste met ingang van het jaar waarin het verzoek is ingediend, de belasting geheven alsof de eerstbedoelde ven-

nootschap in de laatstbedoelde is opgegaan, mits de dooronze Minister nader te stellen voorwaarden zijn vervuld.'

De fiscale eenheid is aldus gekoppeld aan voorwaarden op een tweetal niveau's: een wet-
telijk niveau en, door delegatie, een ministerieel niveau. De voorwaarden die de Minister
kan stellen vallen uiteen in de zgn. standaardvoorwaarden, neergelegd in een ministeriele
resolutie en gepubliceerd in de Nederlandse Staatscourant en speciale voorwaarden. In
speciale voorwaarden kan de Minister afwijken van de standaardvoorwaarden 'naar ge-
lang de bijzondere omstandigheden  van het individuele geval'.

Voor beide categorieen geldt evenwel dat de in het eerste lid bedoelde voorwaarden
moeten blijven binnen de grenzen bepaald in het derde lid. De voorwaarden mogen na-
melijk 'slechts strekken ter verzekering van de heffing en de invordering van de belasting
met het oog op de omstandigheid dat de in het eerste lid bedoelde vennootschappen uit-
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sluitend voor de toepassing van deze wet een eenheid vormen en het geval dat deze een-
heid wordt beeindigd, (...)'. Verburg wijsterterecht op dat art. 15, lid 3, zoruim is gefor-
muleerd dat het bijna een illusie is te menen dat zich een op de aanvang, het bestaan en
het einde van de fiscale eenheid betrekking hebbende voorwaarde laat denken, die niet
binnen de omschrijving zou vallen. 145

De standaardvoorwaarden, die thans in de vorm van een ministeriele resolutie zijn be-
kendgemaakt, zouden mijns inziens evenzeer in de vorm van een wet in materiele zin ge-
goten kunnen worden.146 Maar afgezien daarvan is hun rechtswaarde beperkt, aange-
zien - zoals de voorwaarden bepalen - de Minister ze van geval tot geval kan aanpas-
sen.147 Ernstiger is echter dat op geen enkele wijze duidelijk wordt gemaakt op welke si-
tuatie uitsluitend de standaardvoorwaarden van toepassing zijn, en in welke gevallen
aanpassing van deze voorwaarden, bezien vanuit het recht, wenselijk of nodig is. 148

Voor een belastingplichtige vennnootschap is het derhalve onmogelijk uit de wet en de
standaardvoorwaarden te vernemen of zij inderdaad de werking van art.  15 kan verkrij-
gen als zij aan die voorwaarden voldoet. Zij zal evenmin in rechte kunnen afdwingen dat
de Minister in zijn beschikking ex art. 15 volstaat met de standaardvoorwaarden. Een
uitzondering geldt ingeval mocht blijken dat de Minister normaliter in vergelijkbare om-
standigheden wdlvolstaat met de standaardvoorwaarden; in dat geval zalin een mogelijk
geschil een beroep op het gelijkheidsbeginsel kunnen worden gedaan.

Mede gelet op de beperkte beroepsmogelijkheden zijn de standaardvoorwaarden der-
halve - wat hun materieelrechtelijke waarde ook moge zijn - formeelrechtelijk nauwe-
lijks interessant.149 Daarom is het niet van betekenis dat de standaardvoorwaarden van
art.  18 Wet  IB  1964 en van art.  14 en  15  Wet Vpb.  1969 in de vorm van een beleidsregel
en niet in de vorm van gedelegeerde wetgeving worden vastgesteld.

Van meer belang acht ik het karakter van de departementale beschikking waarbij op
het verzoek om toepassing van art. 15 Wet Vpb. 1969 wordt beslist. Is hier sprake van
een eenzijdige rechtshandeling, een administratiefrechtelijke beschikking, of moet met
Scheltens  en  A.J. van Soest worden gesproken  van een publiekrechtelijke overeen-
komst?15<' Scheltens (a.w., biz. 315)baseert zijn zienswijze, als ik het goed zie, op de om-
standigheid dat de verzoeker teneinde de toepassing van art. 15 te verkrijgen de voor-
waarden moet aanvaarden, door een schriftelijke bevestiging daarvan tegenover de in-
specteur. Van Soest gaat in zijn dissertatie (blz. 50) nog een stap verder door te betogen
'dat de door de Minister gegeven beschikking het karakter van een aanbod draagt, dat

145. J. Verburg, Vennootschapsbelasting, biz. 249. Zieevenwel standaardvoorwaarde 16(a) 1, Ministeriele resolu-
tie 28 april 1983, nr. 282-13 657, BNB 1983/170, waarover Ch. J. Langereis, De NV juli/augustus 1983, blz. 133.
146. Evenzo: Delegatie van wetgevende bevoegdheid, Rapport van de Commissie ter bestudering van delegatie
van wetgevende bevoegdheid in het belastingrecht, Geschriften van de Vereniging voor Belastingwetenschap, nr.
131, Deventer, 1972.
147.  HR 16 oktober  1985, met conclusie van advocaat-generaal Van Soest, BNB 1986/44 met noot van G. Slot.
148. Evenzo A.J. van Soest, WFR 1979/5396.
149. Anders A.J. van Soest, WFR 1979/5396. Zie ook noot 147 supra.
150. J.P. Scheltens, Algemene wet, biz. 314 e.v., A. J. van Soest, WFR 1979/5396, van dezelfde, De regeling van
de fiscale eenheid, (diss.), blz. 49-50.
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de belastingplichtigen formeel moeten accepteren om de door de partijen beoogde rechts-
gevolgen (de fiscale eenheid) te laten intreden'. De aanhangers van deze zienswijze ken-
nen naar ik meen aan de aanvaarding van de voorwaarden - door de Commissie voor
de bestudering van de fiscale problemen rondom fusies gekenschetst als 'een trekje van
privaatrechtelijk denken, dat in deze niet past - een te grote waarde toe.'151

Hier is veeleer een - ook door Scheltens (a.w., blz. 316-317) onderkende - parallel te
trekken met een vergunning, die algemeen als een bijzondere vorm van een administra-
tiefrechtelijke beschikking wordt gezien:52 Evenzeer als een vergunning aan voorwaar-
den is gebonden, die overigens ter vermijding van de associatie met art. 1289 BW tegen-
woordig vaak voorschriften of beperkingen heten, zijn aan de werking van art.  15 voor-
schriften verbonden. Konijnenbelt geeft het verschil, dat meer is dan een kwestie van ter-
minologie, treffend aan. Het gaat zijns inziens niet om voorwaarden waarop de vergun-
ning wordt verleend, de condities waaraan moet zijn voldaan wil men aanspraak op de
vergunning hebben, maar de voorwaarden waaronder de vergunning wordt verleend. 153

De acceptatie is alleen bij de eerste figuur (voorwaarde waarop) relevant.
Is het ten slotte niet opmerkelijk dat de verbreking van een fiscale eenheid zou kunnen

geschieden, en in de regel geschiedt154, door niet langer aan een, in die zienswijze aan-
vaarde, voorwaarde te voldoen - zoals door de verkoop van een deel van de participatie

of het bewust laten uiteenlopen van de boekjaren - terwijl de totstandkoming van een
fiscale eenheid eerst zou plaatsvinden door acceptatie van de voorwaarden?

De voorwaarden van art. 15 geven mijns inziens nader aan waartoe men gerechtigd is
en zij omschrijven de verplichtingen die men op zich neemt. Dit geldt vooral in geval van
art. 15 omdat de toepassing  van die bepaling een duurzame rechtsbetrekking tussen  de
verzoeker en de administratie doet ontstaan. Zo zal de Minister niet door de afkondiging
van nieuwe standaardvoorwaarden een inbreuk kunnen maken op de rechtspositie van
vennootschappen die onder vorige (al of niet standaard)voorwaarden tot een fiscale een-
heid zijn gaan behoren. 155

Het verschil in opvatting is geen 'blosse Theorie', maar kan daadwerkelijk gevolgen
hebben. Als men met Scheltens en A.J. van Soest aanneemt dat hier inderdaad eerst door
de aanvaarding rechtsgevolgen aan de departementale beschikking zijn verbonden, zou
het probleem kunnen ontstaan dat men in beroep geen bezwaren meer tegen de aanvaar-
de voorwaarden zou kunnen aanvoeren. Immers een belanghebbende is volgens HR 3
juni 1981156, eerst dan niet gebonden als de voorwaarden duidelijk in strijd zijn met de
wet, en dat nu zal niet snel het geval zijn. Met name Van Soest wil deze consequentie van

151. Fiscale problemen rondom fusies, Rapport van de Commissie voor de bestudering van de fiscale problemen
rondom fusies, Geschri ften van de Vereniging voor Belastingwetenschap, nr.  136,  biz. 4243, Deventer,  1974.
152. Van Wijk-Konijnenbelt, Hoofdstukken, blz. 67-81, F. P.C.L. Tonnaer, Coardinatie van vergunningenbe-
leid,  Geschriften  van de Vereniging voor Administratief Recht XCII, Alphen  aan  den  Rijn,  blz.  84-86.
153. Van Wijk-Konijnenbelt, Hoofdstukken, biz. 67.
154. Overigens verklaart de toelichting (punt 4.2.) bij de standaardvoorwaarden van 28 april 1983, BNB 1983/170,
dat voortaan verbreking ook op verzoek mogelijk is.
155. Ch.J. Langereis, De NV juli/augustus 1983, blz. 134.
156.  HR 3 juni  1981 met conclusie van advocaat-generaal Mok, BNB 1981/230 met noot van H.J. Hofstra, FED
Milieuheffingen: 74 met noot van Ch.J. Langereis; B. Wessels, Fiscale overeenkomst, blz. 28 e.v.
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zijn zienswijze niet aanvaarden.157 Onduidelijk is voorts of deze zienswijze er ook toe
zou kunnen leiden dat latere overtreding van de'geaccepteerde voorwaarden' tot een ci-
vielrechtelijke actie door de overheid op grond van wanprestatie zou kunnen leiden.

In de door mij gehuldigde zienswijze, dat de departementale beschikking een admi-
nistratiefrechtelijke beschikking is waarbij nadere voorschriften zijn gegeven, is de aan-
vaarding geen constituerend element.158 Hebben de verzoekende vennootschappen de
aanvaarding verzuimd, maar voldoen zij wel aan de overige voorschriften neergelegd in
de wet en de departementale beschikking, dan lijkt er geen twijfel over mogelijk dat bij
een gezamenlijke concernaangifte voor de vennootschapsbelasting art.  15 van toepassing
is.Scheltens betwij felt of hetgeen wordt 'overeengekomen' nog wel in overeenstemming
is met de wet. Onzekerheid daarover, zo vervolgt hij, is er niet. Er is integendeel juist de
zekerheid, dat de regeling afwijkt van de normale, wettelijke regelen.159 Naar ik meen

geeft Scheltens' betoog een onjuist beeld van het rechtskarakter van de fiscale eenheid.
De regeling van art. 15 en de daarop gebaseerde delegatiebevoegdheid van de Minister
kan niet anders dan in overeenstemming zijn met de wet. Er is geen 'normale wettelijke'
regeling waar de fiscale eenheid buiten valt; er zijn twee regelingen in juxta-positie: tan
waarbij bepaalde deelnemingsverhoudingen zonder en ten waarbij deze met toepassing
van art. 15 Wet Vpb. 1969 in de belastingheffing worden betrokken.

Bij de Resolutie van 28 april 1983160, heeft de Minister een deel van het departementa-
le werk afgestoten naar de inspecteurs der vennootschapsbelasting. Deze zijn gemachtigd
namens hem in bepaalde gevallen op verzoeken om toepassing van art. 15 te beschikken.
Een door de inspecteur gegeven beschikking is, hoe vreemd het wellicht ook lijkt, een de-
partementale beschikking, omdat de inspecteur hier niet op eigen gezag optreedt, maar
namens de Minister van Financien. De inspecteur heeft geen bevoegdheid andere dan
door de Minister vastgestelde voorwaarden - dat zullen derhalve in de regelde standaard-
voorwaarden zijn - te stellen. De Minister heeft namelijk geen bevoegdheid de inspec-
teurs te machtigen zelf, dat wil zeggen op eigen gezag, voorwaarden te stellen.161 Deze
constatering is belangrijk, want mocht een geval zich niet lenen voor een uitsluitende toe-
passing van de standaardvoorwaarden, dan zal de inspecteur de Minister om nadere
voorwaarden of afwijkingen van de standaardvoorwaarden moeten verzoeken. Bij ge-
breke van een zodanige

'ministeriele' aanpassing zullen afwijkingen van de standaard-
voorwaarden die de inspecteur - op eigen gezag - heeft aangebracht dan ook onverbin-
dend zijn, aangezien de voorwaarden niet door de Minister zullen zijn vastgesteld.

De generieke departementale beschikking ex art. 63 AWR162 wijkt naar ik meen in zo-

157. De regeling van de fiscale eenheid, biz. 50.
158. Evenzo advocaat-generaal Van Soest in zijn conclusie voor HR 26 juni 1974, BNB 1975/14, blz. 70, regels
27-30.

159. J.P. Scheltens, Algemene wet, biz. 314d.
160. Nr. 282-13 658, BNB 1983/171.
161. Ch.J. Langereis,  De NV juli/augustus  1983, biz. 134; anders wellicht A.J. van Soest,  FED Vpb.  '69:  Art.
15 : 21, die spreekt over 'subdelegatie'.
162. De departementale beschikking geeft geen algemene regeling. Zodra evenwel de Minister van Financien voor
groepen van gevallen art. 63 AWR een algemeen werkende regeling neerlegt in een (al dan niet gepubliceerde) reso-
lutie,  kan niet  langer  van een departementale beschikking worden gesproken.
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verre van een specifieke departementale beschikking, bijv. die ex art. 18 Wet IB 1964 of
art.  14 en  15 Wet Vpb.  1969 af, dat op de eerste per definitie geen wettelijke aanspraak
bestaat. De artikelen  18 Wet IB  1964 en  14 Wet Vpb. 1969 geven een onbelaste variant
voor de omzetting van een onderneming in een BV of NV, respectievelijk voor de over-
dracht van activa en passiva aan een BV of NV. Art. 15 Wet Vpb. 1969 betekent voor
meerdere, tot een concernverband behorende, BV's of NV's, dat zij voor de vennoot-
schapsbelasting niet elk afzonderlijk belastingplichtig zijn, maar geacht worden te zijn
opgegaan in 66n vennootschap. Geheel anders is het karakter van een departementale be-
schikking ex art. 63 AWR, welke slechts als noodverband kan dienen daar waar de wette-
lijke bepalingen een onredelijk resultaat geven. De vrijheid van de Minister van Finan-
cien om al dan niet art. 63 toe te passen is dan ook vrijwel onbegrensd. Weliswaar moet
hij zich hierbij houden aan de algemene beginselen van behoorlijk bestuur, maar het zal
gelet op de huidige stand van de rechtspraak niet snel tot een rechterlijke toetsing van
de departementale beschikking komen, vanwege het ontbreken van een adequaat
rechtsmiddel. Zie hierover de volgende paragraaf. Er is ten slotte geen wettelijk kader
gegeven om aan een departementale beschikking, ongeacht waarop deze gebaseerd is,
voorwaarden te verbinden, maar het gaat niet aan daaruit te concluderen dat de Minister
daartoe niet de bevoegdheid zou hebben.

4.3.4. GEEN BEROEP TEGEN EEN DEPARTEMENTALE BESCHIKKING

Ondanks een herhaaldelijk aandringen van de zijde van de volksvertegenwoordiging,
ontbreekt een directe beroepsmogelijkheid tegen een departementale beschikking volle-
dig. Aan de hand van de parlementaire behandeling van art.  18 Wet IB 1964 (de geruislo-
ze omzetting) en art.  15 Wet Vpb.  1969 (de fiscale eenheid) zal nader onderzocht worden
wat daarvan de reden is.

Art.  18 Wet IB 1964 bevat de legalisatie van de reeds onder het Besluit  IB 1941 krach-
tens een ministeriele Resolutie van 2 juni 1947 bekende geruisloze overgang. 163 In de
MvT is aangegeven dat de feiten van elk geval te zeer uiteen kunnen lopen om alle compli-
caties in een wettelijke regeling te voorzien, zodat het nodig is geval voor geval na te gaan
of het verlenen van de faciliteit mogelijk is. De bevoegdheid van de Minister van Finan-
cien om ter zake nadere voorwaarden te stellen kan derhalve niet worden ontbeerd. Deze
voorwaarden, aldus nog steeds de MvT 'hebben, nu de hoofdlijnen van het hier voor-
gestelde fiscale regime in de wet vastliggen, slechts betrekking op ondergeschikte techni-
sche  kwesties'.164  Uit  het VV blijkt  dat de Kamerleden onmiddellijk begrepen  dat  een
beroep hiertegen uitgesloten is. 'Verschillende leden achtten het niet bevredigend, dat een
beroepsmogelijkheid na de beslissing van de Minister uitgesloten is en het kwam hun
voor, dat ten behoeve van een evenwichtige rechtsbescherming een beroepsmogelijkheid
noodzakelijk is. ,165

163. Ministeriele Resolutie 2 juni 1947, nr. 1. B. 8462.
164. MvT, Zitting 1958-1959, 5380, nr. 3, blz. 39 1.k.
165. VV, Zitting 1961-1962, 5380, nr. 16, biz. 17 1. k.
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Opmerkelijk is dat de bewindsman in de MvA op deze kritiek in het geheel niet ingaat.
Het verbaast dan ook niet dat de kamerleden in het Mondeling Overleg deze problema-
tiek opnieuw ter sprake brengen.166 De bewindsman ziet de bezwaren wel, maar meent
dat de mogelijkheid van beroep op de rechter kan worden bereikt door het karakter van
de voorwaarden in de wet op te nemen. Nadat hij hierover opnieuw aan de tand wordt
gevoeld, verwijst hij niet alleen naar de in zijn voorstel - althans naar zijn oordeel - opge-
nomen beroepsmogelijkheid, maar eveneens naar het toezicht dat het parlement kan uit-
oefenen op het beleid van de Minister. Deze 'beroepsmogelijkheid' heeft de Minister al-
dus gerealiseerd dat in het bij de derde Nota van Wijzigingen gerntroduceerde derde lid
nader is omschreven welke strekking de te stellen ministeriele voorwaarden zullen moe-
ten hebben.167 De toelichting op deze Nota van Wijzigingen merkt hierover op: 'De
vraag of de voorwaarden aan deze wettelijke eis voldoen is aldus aan het oordeel van de
rechter onderworpen.'

Naar ik meen heeft de bewindsman zonder indrukwekkende argumenten belangheb-
benden het recht op beroep tegen de departementale beschikking ex art. 18 onthouden.
Wat hij introduceerde bij de derde Nota van Wijziging is een vaag beroepsrecht tegen
de belastingaanslag waarin deze departementale beschikking nader wordt uitgewerkt,
of, bij een weigering, juist niet kAn doorwerken. Vaag, omdat de maatstaf waaraan de
rechter de voorwaarden moet toetsen zo ruim is omschreven dat de voorwaarden daar
niet snel buiten zullen vallen. 168 Een tweede bezwaar is dat een weigering om een depar-
tementale beschikking ex art. 18 te geven volgens de heersende leer niet kan worden aan-
gevochten. En ten slotte kan vrijwel geen belastingplichtige zich veroorloven de gehele
faciliteit van art. 18 - het onbelast laten van reserves en goodwill bij omzetting van een
onderneming in een besloten of naamloze vennootschap - in de waagschaal te stellen. 169

De door de Minister geintroduceerde beroepsmogelijkheid is zo niet een dooie mus, dan
toch zeker een lege dop.

Bij de parlementaire behandeling enkele jaren later van art. 15 Wet Vpb. 1969is in feite
een soortgelijke discussie gevoerd. Ook hier werd naar aanleiding van opmerkingen in
het Mondeling Overleg een lid toegevoegd aan art. 15 waarin de strekking van de voor-
waarden nader wordt aangeduid.'70  Maar  bij de mondelinge behandeling  van  het
Ontwerp-wet op de vennootschapsbelasting werd de druk van de zijde van de Tweede Ka-
mer aanzienlijk vergroot door een amendement (nr. 39) ingediend door het kamerlid Ko-
ning. Dit amendement behelsde de toevoeging van een vij fde lid aan (thans) art. 15 waar-
in werd bepaald dat de voorwaarden voor de toepassing van art. 15 werden vastgelegd
in een voor beroep vatbare uitspraak van de inspecteur. Dit amendement is door de indie-
ner o.a. aldus verdedigd:

166.  Verslag van het Mondeling Overleg tevens Eindverslag, Zitting 1963-1964,  5380,  nr.  33,  biz.  16.
167. Derde Nota van Wijzigingen, Zitting 1963-1964,5380, nr. 34, biz. 17.
168. Vgl. noot 145 supra.
169. L. Lane&, Belastingconsulentendag 1966, blz. 55, Th.S. I Jsselmuiden, Geruislozeomzettingineennaamloze
vennootschap, biz. 52 e.v., D. Scheer, WFR 1967/4865, D. Brull, FED Alg.: 144, H.J. Hofstra, Inkomstenbe-
lasting, blz. 182, Ch.J. Langereis, FED IB '64: Art. 18 : 28.
170. Vierde Nota van Wijzigingen, 1968-1969,6000, nr. 26.
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' Ik heb ook bezwaar tegen het argument dat men regelmatig tot overeenstemming komt (met de administratie,
L) en dat daarom die noodzaak niet zozeer aanwezig is. Immers, wij maken in Nederland geen rechtsregels en geen
beroepsregels voor de gevallen dat men tot overeenstemming komt, maar voor de gevallen dat men niet tot over-
eenstemming komt. Zelfs indien slechts in ten op de tienduizend gevallen de noodzaak tot beroep bestaat, omdat
men niet tot overeenstemming komt, dan behoort in een rechtsstaat een dergelijke beroepsmogelijkheid open-
gesteid te worden (cursivering niet in het origineel). ,171

Staatssecretaris Grapperhaus, fel gekant tegen dit amendement 172, betoogt dat de stan-
daardvoorwaarden gepubliceerd zijn en rijkelijk becommentarieerd en aldus bekend
zijn. Hij kan voorts niet alle belastingplichtigen die snel willen fusioneren, opofferen aan
de imaginaire belastingplichtige die misschien ooit wel eens een keer zal gaan procederen.
Alhoewel de kamerleden inmiddels uit de eenstemmige literatuur hebben vernomen dat

,173het beroep op de rechter ex art. 18 Wet IB 1964 'moeilijk te realiseren valt pakt na
een stemming waarbij de stemmen staken (61:61), de tweede hoofdelijke stemming met
66 tegen 64 stemmen uiteindelijk ten nadele van het amendement uit. 174

Ook de argumenten door Staatssecretaris Grapperhaus aangevoerd om de introductie
van een beroepsmogelijkheid tegen een departementale beschikking ex art. 15 te verhin-
deren kunnen nauwelijks imponeren. Het - ten opzichte van de bij art. 18 Wet IB 1964
gevoerde discussie - nieuwe argument, dat de uitspraak door de inspecteur vertragend
zou werken, is naar ik meen door de heer Koning voldoende ontzenuwd. Het verwijt van
de Staatssecretaris dat de heer Koning bij de parlementaire behandeling van o.a. art. 18
Wet IB 1964 niet met een dergelijk voorstel was gekomen, pareerde deze met de stelling
dat sinds de totstandkoming van de Wet IB 1964'het verlangen naar een vergrote rechts-
bescherming in Nederland op allerlei gebied ingang heeft gevonden'. 175

Ook thans, vijftien jaar later, doet deze discussie nog verrassend actueel aan, maar dat
behoeft niet te verbazen nu er op dit punt nog steeds niets is veranderd. In hoofdstuk 14
zal ik voorstellen doen om de rechtsbescherming op dit punt te verhogen. De huidige situ-
atie betekent dat geen direct beroep op de belastingrechter mogelijk is tegen de departe-
mentale beschikking. In de literatuur wordt verdedigd dat in een voorkomend geval wel-
licht een beroep op de burgerlijke rechter openstaat.176 Daarnaast kan een belangheb-
bendedie het met degestelde voorwaarden niet eens is, de desbetreffende departementale
beschikking via haar doorwerking in een aanslag vennootschapsbelasting aan de be-
lastingrechter ter beoordeling voorleggen177, daarbij in beginsel w81 de gehele faciliteit
in de waagschaal stellend.

Een ander gebrek in de rechtsbescherming vormt het ontbreken van een beroepsmoge-

171. Handelingen Tweede Kamer, 1968-1969, biz. 3190. Zie over deze parlementaire behandeling ook J. Verburg,
De fiscale eenheid in de vennootschapsbelasting, Belastingconsulentendag 1977, biz. 22-23.
172. Handelingen Tweede Kamer, 1968-1969, biz. 3192.
173. Vgl. de opmerking van het Kamertid Peijnenburg, Handelingen Tweede Kamer, 1968-1969, biz. 3191.
174. Handelingen Tweede Kamer, 1968-1969, blz. 3230, 3273.
175. Handelingen Tweede Kamer, 1968-1969, biz. 3193. Wellicht dat het lot van dit amendement mede is beT'nvioed
door de inspecteur erbij te betrekken, een gedachte die niet iedereen aansprak.
176. Fiscaal procesrecht, derde druk, blz. 8. Evenzo H.G.M. Dijstelbloem, Fiscale faciliteiten bij interne reorgani-
saties van naamloze en besloten vennootschappen, biz. 75.
177. HR 8 juli 1985 met conclusie van advocaat-generaal Moltmaker, BNB 1985/246 met noot van P. den Boer.
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lijkheid tegen de weigering van een beschikking ex art.  18 Wet  IB  1964 en art.  14 en  15
Wet Vpb.  1969.178 Of de belanghebbende in dat geval de weigering nog kan aanvechten
door een rechtsmiddel aan te wenden tegen de aanslag waarin de geweigerde beschikking
juist niet doorwerkt,is uiterst kwestieus. Maar zelfs als de voorwaarden in beginsel vat-
baar zouden zijn voor een beroep tegen een aanslag, moet daarvan weinig succes worden
verwacht, omdat er weinig voorwaarden zullen zijn die niet binnen het ruim geformuleer-
de derde lid van art. 15, vijfde lid van art. 14 Wet Vpb. 1969 en tweede lid van art. 18
Wet IB 1964 zullen vallen.

Er is overigens een verschil tussen de departementale beschikking ex art. 18 Wet IB
1964 en art. 15 Wet Vpb. 1969 dat enige aandacht vraagt. Art. 18 Wet IB 1964 ziet in
beginsel op het tijdstip van omzetting. Weliswaar zijn er in de standaardvoorwaarden
bepalingen die ook een toekomstige werking hebben - zoals die betreffende WIR-
aanspraken, verliescompensatie of het verbod om de aandelen van de vennootschap bin-
nen drie jaar na haar totstandkoming te vervreemden'79 - maar in beginsel zijn deze na
enkele jaren uitgewerkt. Een soortgelijke, in tijd beperkte, werking geldt voor de toepas-
sing van art. 14 Wet Vpb. 1969, dat betrekking heeft op een enkele handeling: de over-
dracht van activa en passiva. Art. 15 Wet Vpb. 1969 heeft daarentegen betrekking op een
tijdvak dat soms tientallen jaren kan beslaan. Dit betekent dat de voorwaarden die bij
de departementale beschikking zijn gesteld gedurende de gehele looptijd van de fiscale
eenheid en zelfs daarnaiso, de rechtsbetrekking tussen de belanghebbende en de admi-
nistratie bepalen. Latere voorwaarden kunnen deze rechtsbetrekking slechts in voor be-
langhebbende gunstige zin beTnvloeden. 181  Zou de Minister van Financien  toch  in  be-
staande verhoudingen willen'inbreken' ten ongunste van degene die de beschikking heeft
ontvangen, dan zal dat naar ik meen slechts mogelijk zijn bij een wet in formele zin.

Het lijdt geen twijfel dat tegen andere op de algemene bestuursbevoegdheid van de Mi-
nister van Financien gebaseerde algemene departementale beschikkingen, zoals de be-
schikking ex art. 63 AWR geen direct beroep openstaat. Ondanks een pleidooi daarvoor
door Peters op de Belastingconsulentendag 1971, biedt de wet daartoe geen mogelijk-
heid.m Met Peters ben ik evenwel van oordeel dat ook de algemene departementale be-
schikkingen, zoals die ex art. 63 AWR, voor een beperkt direct beroep vatbaar moeten
zijn.

178. Evenzo H.G.M. Dijstelbloem, noot 176 supra.
179. Resolutie van 22 augustus 1978, nr. 278-14 279, Stcrt. 1978,162 voorwaarde nrs. 6,7 en 12, Resolutie van
22 april 1985, nr. 284-8575, Stcrt. 1985,77, voorwaarde nrs. 6, 7 en 10.
180. Vgl. Resolutie van 28 april 1983, nr. 282-13 657, Stcrt. 1983,82, voorwaarde nr. 16.
181. Ch. J. Langereis, De NV juli/augustus 1983, biz. 134, Overigens bestaat pas zekerheid over de toepasselijke
voorwaarden als deze in een departementale beschikking zijn vastgesteld. Zie hierover de vragen van het Tweede-
Kamerlid Notenboom en de antwoorden van Staatssecretaris Nooteboom, Tweede Kamer, 1977-1978, Aanhang-
sel Handelingen, biz. 3151 en 3152. Anders: A.J. van Soest, WFR 1979/5396.
182. J. Peters, Algemene beginselen van behoorlijk bestuur, Belastingconsulentendag 1971, blz. 28-29. Evenzo
D. Simons, in dezelfde brochure, biz. 44.

110



HEFFINGSHANDELINGEN

4.4. Heffingshandelingen van anderen dan de belastingadministratie

4.4.1. INLEIDING

Op het eerste gezicht moet het vooral op niet-fiscalisten een vreemde indruk maken dat
er heffingshandelingen zijn die een belastingplichtige zelf verricht waartegen hij het
rechtsmiddel van bezwaar of beroep kan aanwenden. Een zodanige regeling is echter
reeds lang fiscaal gemeengoed. Zij is inherent aan de omstandigheid dat de wetgever een
zeer belangrijk deel - ook qua opbrengst - van de rijksbelastingen niet bij wege van aan-
slag laat heffen door de administratie, maar door de contribuabelen zelf laat vaststellen
(voldoeningsbelastingen). Evenals een aanslag tot een te hoog bedrag kan zijn opgelegd
kan een belasting tot een te hoog bedrag op aangifte zijn voldaan. Het spreekt dan ook
van zelf dat in het laatste geval correctie van de te hoge voldoening mogelijk is; dit wordt
bereikt door de belastingplichtige het recht van bezwaar en beroep te geven tegen diens
eigen voldoening op aangifte.

Naast de voldoeningsbelastingen kent het belastingrecht zgn. afdrachtbelastingen,
waarbij de belastingadministratie evenmin een primaire heffingstaak heeft. Bij laatstge-
noemde heffingen houdt een zgn. inhoudingsplichtige belasting in van een bate die hij
aan een derde verstrekt. De inhoudingsplichtige draagt deze ingehouden belasting aan
de fiscus af. Ook bij de afdrachtbelastingen heeft de wetgever rechtsmiddelen geschapen
tegen de heffingshandeling van de inhoudingsplichtige. Opmerkelijk is echter dat alleen
degene van wie is ingehouden, dit verweer toekomt, niet de inhoudingsplichtige zelf. Zie
daarover hoofdstuk 6.

Ik behandel hier niet het bezwaar van een belastingplichtige gericht tegen een aangifte
inzake een aanslagbelasting. Deze situatie verschilt immers niet wezenlijk van het geval
dat dit bezwaar tegen de aanslag zelf is gericht. Met andere woorden, eerstgenoemd be-
zwaar heeft geen zelfstandige betekenis. Dit zou wellicht anders zijn indien dit bezwaar
zou moeten worden gezien als een aanvullende aangifte'83, maar met Scheltens zou ik
die gedachte willen verwerpen. 184

4.4.2. VOLDOENINGSBELASTINGEN

Belastingen die op aangifte worden voldaan zijn de omzetbelasting, de bijzondere ver-
bruiksbelasting van personenauto's en motorrijwielen, de kansspelbelasting betreffende
binnenlandse casinospelen en de prijzen uit buitenlandse kansspelen, de motorrijtuigen-

183. Het belang van deze zienswijze is o.a. te vinden in de jaarlijkse dotatie aan de fiscale oudedagsreserve. HR
3 januari 1979, BNB 1979/112, met noot van J.P. Schekens. De Ministeriele Resolutie van 13 juni 1984, nr.
284-7520, V-N 1984, biz. 1311, heeft aan deze kwestie niet geheel het belang ontnomen.
184. J.P. Scheltens in zijn noot bij HR 3 januari 1979, BNB 1979/112. Vgl.mijnopmerkingeninzakeeen 'vrijwilli-
ge verbetering' als bedoeld in art. 68, lid 3, AWR, aant. 10 op art. 68 AWR. Deze verbetering teidt er niet toe dat
een juiste aangifte is gedaan, maar dat strafvervolging van een voltooid delict uitblijft. Zie P.J. Wattal, Fiscaal
straf- en strafprocesrecht, biz. 105-106.
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belasting en de belastingen van rechtsverkeer. Reeds jaren is gediscussieerd of andere be-

lastingen niet op dezelfde wijze moeten worden geheven. Enigszins verwarrend gebruikt
men hier (soms) de terminologie 'afdracht op aangifte'. De gedachte om dit in de Ver-

enigde Staten veel gehanteerde heffingssysteem (zie hoofdstuk 12) ook hier rneer toe te

passen steekt ook hier wel eens de kop op, met name als men denkt aan de heffing van
vennootschapsbelasting. 185

Bij een voldoeningsbelasting gaat het om een tweetal handelingen, het doen van de

aangifte en het betalen van de daaruit voortvloeiende belasting. Bezwaar is mogelijk te-
gen het bedrag dat op aangifte is voldaan, dat wil zeggen niet tegen de aangifte sec. Bij

een voldoeningsbelasting is de heffing voltooid zodra een belastingplichtige de verschul-
digde belasting zelf op aangifte heeft voldaan. Dit behoeft overigens niet te beletten dat
ook een ander dan de belastingplichtige bij deze verplichting wordt betrokken. Zo wordt
een notaris die een notariele akte ofeen zgn. zaakwaarnemersakte opmaakt, door de wer-
king van art. 18 van de Wet op belastingen van rechtsverkeer betrokken bij de voldoe-

ning, doordat de heffing gekoppeld is aan het aanbieden van die akte ter registratie. 186

Deze betrokkenheid wordt niet onaanzienlijk versterkt door het tweede lid van art. 18,
dat de notaris hoofdelijk aansprakelijk verklaart voor de uit de akte verschuldigd blij-
kende belasting.

4.4.3.  AFDRACHTBELASTINGEN

Stelt een belastingplichtige bij een voldoeningsbelasting de door hem verschuldigde be-
lasting zelf vast, bij een afdrachtbelasting doet een ander, de inhoudingsplichtige, dat
voor hem. Het systeem van afdracht op aangifte, dat in Nederland is geYntroduceerd bij
het Besluit op de Loonbelasting 1940187, vindt men thans bij de loonbelasting, de divi-
dendbelasting en de kansspelbelasting.188 Gaat het bij een voldoeningsbelasting om
twee handelingen, het doen van aangifte en het betalen van de daaruit voortvloeiende be-

lasting, bij een afdrachtbelasting komt daar nog het element 'inhouden' bij. Houdt nu
een inhoudingsplichtige, om welke reden dan ook te veel belasting in, dan kan de be-

lastingplichtige daartegen bezwaar instellen bij de inspecteur, van wiens uitspraak be-
roep open staat bij de rechter. Het is kwestieus of een belastingplichtige van wie te veel
belasting is ingehouden, tegenover de inhoudingsplichtige geen recht op teruggaaf heeft,
ook niet indien de onjuiste inhouding het gevolg is van een fout van de inhoudingsplichti-
ge. Naar ik meen zal in een zodanig geval een belastingplichtige zich weI met succes tot
de inhoudingsplichtige kunnen wenden, bijvoorbeeld ingeval de bezwaartermijn verstre-
ken is en de belasting niet via een aanslag inkomstenbelasting (op verzoek) kan worden

185. Commissie van de Vereniging van Inspecteurs van 's Rijks belastingen. Zie WFR 1965/4759; zie ook W.A.
Schot en C.P.A. Bakker, WFR 1966/4825, Ch.P.A. Geppaart, FED Lit: 191.

186. Vgl. art. 9, lid 2, Uitvoeringsbesch. AWR.
187. Zie F.I. Wethmar in de bundel Fiscale ervaringen 1940-1945, biz. 262 e.v. en in dezel fde bundel K. V. Antal,
blz. 287 e.v.
188. Anders dan ter zake van binnenlandse casinospelen en prijzen van buiteniandse kansspelen.
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verrekend. Een actie uit onverschuldigde betaling (art. 1395) zal de belastingplichtige
naar huidig recht niet baten omdat de inhoudingsplichtige door een en ander niet is ver-
rijkt. Volgens nieuw BW, waarin de actie uit onverschuldigde betaling lijkt te zijn ont-
koppeld van de ongerechtvaardigde verrijking, zou dit overigens anders kunnen lig-
gen. 189 Danmoetde onjuiste inhouding door de inhoudingsplichtige wel als een betaling
door de belastingplichtige worden gezien. Indien men betaling echter ziet als een actieve
en niet als een passieve handeling van de belastingplichtige zal ook in die zienswijze art.
6.4.2.1. e.v. NBW geen toepassing vinden. Immers, er verdwijnt niets uit het vermogen
van de belastingplichtige: hij ontvangt alleen minder. Ziet men betaling daarentegen als
een economisch begrip dan heeft een belastingplichtige die te weinig nettoloon ontvangt
aldus te veel belasting betaald. In deze zienswijze zal wet van onverschuldigde betaling
sprake zijn. Het lijkt er echter op dat art. 6.4.2.1. met de term 'heeft gegeven' de voor-
noemde actieve handeling bedoelt. Het lijkt overigens ook denkbaar dat een belasting-
plichtige een vordering instelt uit onrechtmatige daad tegen de inhoudingsplichtige die
in strijd met de wet te veel heeft ingehouden.

Het verschil tussen de heffing van een voldoeningsbelasting en van een afdrachtbe-
lasting wordt gevormd door het begrip inhouding. Wordt namelijk bij voldoening de hef-
fing voltooid door aangifte en betaling, bij een afdrachtbelasting is de heffing voltooid
door de inhouding. Daaronder verstaat de Hoge Raad voor de loonbelasting'het van een
bepaald overeengekomen brutobedrag van het loon afzonderen van de later op aangifte
af te dragen loonbelasting':90 In HR 20 maart 1985, BNB 1985/149, is deze omschrij-
ving aangescherpt door de eis dat de afzondering 'geschiedt met het oogmerk het in min-
dering gebrachte bedrag als belasting en premies af te dragen'. Het belang van het ant-
woord op de vraag of en zo ja wanneer inhouding heeft plaatsgevonden is vooral gelegen
in de mogelij kheid die een belastingplichtige heeft de ingehouden belasting te verrekenen
(art. 15 AWR). Hiervoor is reeds aangegeven dat een belastingplichtige bezwaar respec-
tievelijk beroep kan instellen tegen een onjuiste inhouding door een inhoudingsplichtige;
een dergelijk rechtsmiddel heeft de inhoudingsplichtige niet. In onderdeel 6.1.3 zal aan
dat manco nader aandacht worden besteed.

4.5. Feitelijke handelingen van de belastingadministratie

4.5.1. INLEIDING

In onderdeel 4.1  is een onderscheid gemaakt tussen feitelijke handelingen en rechtshan-
delingen. Onder deze laatste worden verstaan handelingen die naar hun aard gericht zijn
op een bepaald rechtsgevolg, de eerste betreffende overige handelingen. In de praktijk
zijn er talloze feitelijke handelingen van de belastingadministratie die met de heffing van

189. H.C.F. Schoordijk, Het algemeen gedeelte van het verbintenissenrecht naar het Nieuw Burgerlijk Wetboek,
blz. 424.

190. HR 22 juli 1981, BNB 1981/305, met noot van F.W.G.M. van Brunschot, FED IB '64: Art. 63 : 9 met noot
van D.E. Witteveen. Zie ook de beschouwing van P.M. van Schie en W.W. van Smeden, WFR 1981/5525.
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belastingen samenhangen; sommige ervan kunnen voor deze heffing zelfs onmiskenbaar
grote gevolgen hebben. Men kan bijvoorbeeld denken aan het vragen om schriftelijke
inlichtingen'9', het houden van boekenonderzoeken'92  en het oproepen  van  een  be-
lastingplichtige om ter inspectie mondeling gegevens en inlichtingen te verstrekken. 193

Feitelijke handelingen kunnen aldus met het verrichten van rechtshandelingen ge-
paard gaan, of daarin uitmonden. Indien men onder feitelijke handelingen ook het niet-
handelen verstaat kan een verzuim van feitelijk handelen als een rechtshandeling worden

aangemerkt ingeval daarmee een rechtsgevolg is beoogd. Als voorbeeld kan gelden het
verzuim binnen een redelijke termijn uitspraak te doen. Alsdan kan een feitelijk hande-
len of niets doen door tijdsverloop overgaan in een rechtshandeling. Reeds eerder heb
ik de stelling verdedigd dat ook reeds in het positieve belastingrecht een zodanig verzuim
ali een rechtshandeling moet worden bestempeld. In de hierna volgende onderdelen zal

enige aandacht worden besteed aan de mogelijkheid zich te verweren tegen, respectieve-
lijk te klagen over feitelijke handelingen. Hieruit zal blijken dat de verweermogelijkhe-

den, zeker bij de administratieve rechter in belastingzaken, zeer beperkt zijn. De moge-
lijkheid over feitelijke handelingen te klagen bij de Nationale ombudsman zal hier kort
worden onderzocht.

4.5.2. GEEN BEROEPSRECHT; WEI, BEKLAGMOGELIJKHEDEN EN HET RECHT VAN PETITIE

In het administratief recht is tegen een feitelijke handeling in de regel geen beroep open-

gesteld; dit wordt veroorzaakt door de omstandigheid dat een rechtsmiddel slechts tegen

administratiefrechtelijke beschikkingen kan worden aangewend. Een en ander neemt

niet weg dat, zoals de wetsgeschiedenis inzake de AWR aangeeft, soms aan een bescher-

ming door de burgerlijke rechter is gedacht, bijvoorbeeld ingeval een inspecteur krach-

tens art. 41,lid 3, AWR, om geldige redenen vertegenwoordiging door een bepaalde per-
soon weigert. Soms kan evenwel ook de belastingrechter bescherming bieden, zij het
slechts langs indirecte weg. Zo kan een belastingplichtige die weigert bepaalde inlichtin-
gen te verstrekken zich in rechte verweren tegen de door de inspecteur op die weigering

gebaseerde 'omkering' van de bewijslast als bedoeld in art. 25, lid 3, jo. art. 29, lid 1,
AWR. In andere gevallen zal wellicht de burgerlijke rechter, met name in kort geding,
uitkomst kunnen bieden, bijvoorbeeld indien de onderneming van een belastingplichtige
langdurig en zonder kennelijke directe noodzaak door verschillende boekenonderzoeken

ernstig in haar functioneren wordt belemmerd. Zie daarover onderdeel 11.5.3.

Over feitelijke handelingen van de belastingadministratie kan men zich voorts bekla-
gen bij de superieuren van de inspecteur, dat wil zeggen zijn teamhoofd, zijn 'hoofd van

dienst', de territoriaal bevoegde directeur der rijksbelastingen o f de Minister van Finan-

cien. Een dergelijk beklag, dat niet berust op een wettelijke regeling maar slechts op de

ambtelijke hierarchie, kan evenwel niet als een rechtsmiddel worden gezien: de superieur

191. Art. 47, lid 1, letter a, AWR.
192. Art. 47, lid 1, letter b, AWR.
193. Art. 41, lid 2, AWR.
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is niet gehouden op het beklag in te gaan. In de regel zal hij niettemin op de klacht reage-
ren. Een belastingplichtige kan de Minister ook verzoeken de hardheidsclausule toe te
passen, maar dan betreft het niet een feitelijke handeling maar een te hoge belastingaan-
slag enz. (art. 63 AWR).194 Zowel ter zake van rechtshandelingen als van feitelijke han-
delingen kan een belastingplichtige zich ook wenden tot de Vaste Commissies voor de
verzoekschriften van de Tweede en Eerste Kamer. Uit de verslagen van met name de
Commissie van de Tweede Kamer blijkt dat contribuabelen deze weg weten te vinden. 195

Deze commissies kunnen geen bindende uitspraken doen, maar wel hun invloed doen gel-
den, bijvoorbeeld door de zaak aan de Tweede Kamer voor te leggen. Aldus kunnen zij
soms de gevolgen voor dit geval en andere soortgelijke gevallen verzachten.

Een laatste remedie tegen feitelijke handelingen is het richten van een klacht tot de
sinds 1 januari 1982 in functie zijnde Nationale ombudsman.

4.5.3. NATIONALE OMBUDSMAN

De Nationale ombudsman - omdat er anderen zijn die zich eveneens de titel ombudsman
aanmeten acht ik het adjectief'Nationale' noodzakelijk - is bevoegd onderzoek in te stel-
len, al of niet naar aanleiding van een klacht, naar de vraag of een overheidsorgaan in
een bepaalde aangelegenheid misschien onbehoorlijk heeft gehandeld. Het resultaat van
dit onderzoek wordt in een rapport vastgelegd dat geen directe rechtsgevolgen heeft. Het
rapport kan dan ook in dat opzicht niet op 6tn lijn gesteld worden met een uitspraak van
een administratieve rechter of een burgerlijke rechter.

Ondanks het ontbreken van 'openbaar gezag' is de Nationale ombudsman in ons
staatsbestel met de nodige (grond)wettelijke waarborgen omkleed en beschikt hij over
ruime onderzoeksbevoegdheden.196 Maar het gezag van de Nationale ombudsman zal
vooral worden bepaald door de aandacht die de rapporten in de pers krijgen, door de
thans nog niet geheel voorspelbare reacties van de zijde van de overheidsorganen op voor
hen onwelgevallige rapporten en door de gevolgen die het parlement aan de rapporten
en  de overheidsreacties daarop wil verbinden.

In het algemeen heeft de Nationale ombudsman geen onderzoeksbevoegdheid zolang
tegen de gewraakte overheidsgedraging een wettelijk geregelde administratiefrechtelijke
voorziening openstaat, ingevolge een zodanige voorziening een procedure aanhangig is,
of een uitspraak is gedaan.197 Hem ontbreekt deze bevoegdheid evenzeer indien, anders

194. Zie daarover F.H.M. Grapperhaus, WFR 1986/5714.
195. Zie over de verslagen van de Commissie voor de Verzoekschriften van de Tweede en van de Eerste Kamer,
D. Brull, in zijn reeks Quod licet Jovi, FED Algemeen: 159-160,175,182,202, 208-210, 232-233, en voorts FED
Beschouwingen: 8-9, 51-55v., 61-62.
196. Art.  106 G. en de Wet Nationale ombudsman (Wet van 4 februari 1980, Stb. 35).
197. Art. 16, letter c en e, Wet Nationale ombudsman. Overigens moet de uitspraak dan niet tot de niet-
ontvankelijkheid van het beroep hebben geleid. Zie Tak-Ten Berge, Nederlands administratief procesrecht, decl
2, biz. 305-307.
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dan ingevolge voornoemde voorziening, een rechterlijke procedure aanhangig is of be-
roep tegen een uitspraak in een zodanige procedure openstaat. 198

Voorts kan hij niet het algemeen regeringsbeleid onderzoeken. Ten slotte - voor zover
hier van belang - kan hij geen onderzoek instellen in aangelegenheden betreffende be-
lastingen en andere heffingen, indien ten aanzien van de gedraging een wettelijk geregel-
de administratiefrechtelijke voorziening heeft opengestaan.199 In dat laatste geval gaat
het om beschikkingen waarbij, aldus de MvA, de administratie betrekkelijk weinig be-
leidsvrijheid bezit en waarbij de controle op de administratie in handen van de rechter

is gelegd, in casu de Tariefcommissie, de belastingkamers van de gerechtshoven en de
Hoge Raad. De wetgever achtte het wenselijk, voor zover zich geschillen over de interpre-
tatie van de fiscale wetgeving voordoen, de gewenste uniformiteit te verkrijgen door de

jurisprudentie van de rechterlijke instanties. 200

Het voorgaande zal duidelijk maken dat de bevoegdheid van de Nationale ombuds-
man op het terrein van belastingen beperkt is. Hij is uitsluitend bevoegd als het gaat om

belastingbeschikkingen waartegen geen beroep op de administratieve rechter openstaat
of heeft opengestaan, en voorts om departementale beschikkingen, feitelijke handelin-

gen en invorderingshandelingen. Daarbij moet tegen voormelde handelingen van de ad-
ministratie geen beroep aanhangig zijn bij de burgerlijke of strafrechter. Ten slotte kan
de Nationale ombudsman, zolang daarvoor geen regeling is getroffen, thans geen klach-
ten over lagere overheden (gemeenten, provincies, waterschappen enz.) ontvangen. Van-

zelfsprekend behoren daartoe ook klachten over de belastingheffing en -invordering
door lagere overheden. 201

De Nationale ombudsman heeft in zijn Verslag over het jaar 1982 de vraag aan de orde
gesteld o f het hardheidsclausulebeleid van de Minister van Financien tot zijn onderzoeks-

gebied behoort. In overleg met de Vaste Commissie voor de Nationale ombudsman uit
de Tweede Kamer heeft de Staatssecretaris van Financien daarop ontkennend geant-
woord. Hij is van oordeel dat het hardheidsclausulebeleid tot de in art. 16, letter a, Wet
Nationale ombudsman genoemde uitzondering van het 'algemeen regeringsbeleid' be-
hoort en dus aan het onderzoeksterrein van de Nationale ombudsman is onttrokken. Hij
merkt terecht op dat het parlement op het hardheidsclausulebeleid - en naar ik meen met
name door de actieve opstelling van de Vaste Commissie voor Financien en de Commissie
voor de Verzoekschriften van de Tweede Kamer - controle uitoefent.202 Art.  14, lid  1,
letter d, van laatstgenoemde wet moet nu juist voorkomen dat zowel de Commissie voor
de Verzoekschriften van (66n van) de Kamers als de Nationale ombudsman eenzelfde ge-

draging van de overheid onderzoeken. De onderzoeksverplichting voor de Nationale om-
budsman vervalt dan. 203

198. Art. 16, letter d, Wet Nationale ombudsman.
199. Art. 16, letter e, Wet Nationale ombudsman.
200. MvA, Tweede Kamer, 1979-1980, 14 178, nr. 5, biz. 25.
201.  Art.  1,  lid l, letter b, Wet Nationale ombudsman.
202. Zie Tweede Kamer, 1983-1984,17 875, nrs. 8, 15 en 26, V-N 1983, btz. 1657-1658,1984, biz. 695-698, Tweede

kamer, 1985-1986,19 249, nr. 1.
203. Zie over de afbakening van de bevoegdheid van de Commissies voor de Verzoekschriften en de Nationale

ombudsman P.J. Stolk, De Nationale ombudsman, biz. 66-70.
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De Nationale ombudsman heeft o.a. gerapporteerd over de volgende feitelijke hande-
lingen van de belastingadministratie: de afhandelingssnelheid van bezwaarschriften204

en een aangifte inkomstenbelasting205, over de invorderingsmaatregelen genomen tegen
een gewetensbezwaarde belastingweigeraar206, over een vertraagde oplegging van een
(negatieve) aanslag inkomstenbelasting207 en over een ingesteld boekenonderzoek208.
Aangezien de Nationale ombudsman geen echte (aanvullende) rechtsbescherming biedt
maar, als gezegd, slechts kan signaleren en rapporteren, zal de verzoekprocedure hier
niet aan de orde komen. Volstaan wordt met de opmerking dat de verzoektermijn 6tn
jaar is te rekenen vanaf het moment van de overheidsgedraging.209 Voorts moge ik ver-
wijzen naar de over deze procedure verschenen literatuur. 210

Voor de rechtsbescherming in algemene zin is van directe betekenis de verwijsbepaling
van art.  13 van de Wet Nationale ombudsman. De Nationale ombudsman zendt een aan
hem gericht verzoekschrift in een geval waarin een 'administratiefrechtelijke voorzie-
ning' openstaat, onmiddellijk door naar de bevoegde instantie. Het verzoekschrift wordt
dan geacht te zijn binnengekomen bij die instantie op het tijdstip waarop dit door de Na-
tionale ombudsman is ontvangen. Voorts moet deze instantie de verzoekers in de gele-
genheid stellen het verzoekschrift binnen 30 dagen aan te vullen en zonodig het verschul-
digde griffierecht te voldoen.

204. Rapport van 13 augustus 1982, nr. 81.00231.024, FED Ombudsman: l met noot van Ch.J. Langereis. Overi-
gens is het de vraag of de Nationale ombudsman de verzoeker niet beter had kunnen verwijzen, mede gelet op Hof
Leeuwarden 22 november 1967, BNB 1968/217, naar de belastingrechter. Zou de rechter het beroep dan niet ont-
vankelijk hebben verklaard dan zou hij alsnog de klacht hebben kunnen onderzoeken.
205. 18 augustus 1982, nr. 81.00627.015, vermeld door P.J. Stolk, De Nationale ombudsman, biz. 49-54.
206. Nr. 83.00504, V-N 1985, blz. 835.
207.11 oktober 1985, nr. 85.00310.
208.28 november 1985, nr. 84.00191, V-N 1986, biz. 198.
209. Art.  12, lid  1, Wet Nationale ombudsman.
210. Kamerstukken 14 178; J.M. Polak crl P.J. Stolk in het tijdschrift Ombudsman, 1983, blz. 11 e.v.; E.M.H.
Hirsch Ballin, Ombudsman, 1984, biz. 3-14; P.J. Stolk, De Nationale ombudsman, biz. 71-99, Tak-Ten Berge,
Nederlands administratief procesrecht, decl 2, biz. 313 e.v.
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5.  Bezwaar

5.1. Inleiding

Het komt in het administratief recht veelvuldig voor dat een belanghebbende zich, voor-
afgaande aan het eigenlijke beroep, moet wenden tot het administratieve orgaan dat de

beslissing heeft gegeven.'
Het verschil tussen bezwaar en administratief beroep is dat men zich in het laatste geval

wendt tot een bestuursorgaan dat hierarchisch staat boven het orgaan dat het besluit
heeft genomen, terwijl het hogere bestuursorgaan niet op enigerlei wijze bij die besluit-
vorming is betrokken.2

In het belastingrecht is de mogelijkheid van bezwaar eerst aan het eind van de negen-
tiende eeuw ontstaan bij de invoering van de Wet op de Vermogensbelasting 1892. Wat
voordien met de term bezwaar werd aangeduid was in feite een administratief beroep,

te weten een 'doleantie' of 'reclamatie' bij een hoger administratief orgaan.3 Wei werd
in de regel een dergelijk 'bezwaar'schrift ingediend bij de'controleur der directe belastin-
gen' die het dan, na soms het college van zetters te hebben gehoord, voorzien van zijn

gemotiveerde advies alsmede van de stukken, opzond aan de gouverneur der provincie,
'om door dezen aan de beslissing van gedeputeerde staten te worden onderworpen'.4 Bij

invoering van de Wet op de Vermogensbelasting  1892 werd voor het eerst de mogelijk-
heid geopend om bij de ambtenaar die de aanslag had opgelegd in bezwaar te komen.

Als reden vermeldt de MvT:

'Bezwaren bij de aangeslagenen kunnen hun oorsprong vinden niet enkel in te hoogen aanslag, maar ook in mis-
verstand. Moest ieder die bezwaar heeft, terstond verwezen worden naar eene hoogere autoriteit, dan die den aan-

slag heeft opgelegd, dan zou aldus eene bron van omslag en noodelozen last geopend worden. Bij de heffing van
schier elke belasting leert  toch de ervaring, dat menig misverstand door een onderhoud is op te heffen.'5

1. Rapport-ABAR, blz. 379.
2. Vgl. B.C. Punt, biz. 67. In Duitsland zijn beide vormen van 'aussergerichtliche Rechtsbeheife' aanwezig: 'der

Einspruch', waarover de ambtenaar beslist die de 'Verwaltungsakt' heeft afgegeven (§ 367 AO) en 'die Beschwer-

de' waarover de naast hogere ambtenaar beslist (§ 368 (2)AO).  In het Duitse administratief recht is buiten het be-

lastingrecht het 'Widerspruchsverfahren' in de plaats van de vroegere rechtsmiddelen 'Einspruch' en 'Beschwer-

de' gekomen. C.H. Ule, Verwaltungsprozessrecht,  biz.  101
3. P. Tjeenk Willink, Publiekrechtelijke geschillen, biz. 75, vermeldt dat voor de'gemeene middelen' van Holland

en Zeeland de Gecommitteerde Raden nevens Zijne Excellentie gecommitteerd zijn om te beslissen 'alle quaestien

en doleantien die uit zake van de verpachting der gemeene middelen mogen rijzen (...)'. Zie voorts hoofdstuk  3

en de daarbij vermelde literatuur.
4. Vgl . art . 45 §  1 Wet van 29 maart 1833, houdende de belasting op het personeel, Stb. 4. Zie ook art. 2 van de
Wet van 4 april  1870, Stb. 60 en art. 6 van de Instruct ie van 23 februari 1844, Bijvoegsel Stb.  1844,  IV, biz. 363.

5. Wet  op de Vermogensbelasting,  Wet van 27 september  1892. Stb.  223,  MvT op art.  24 en  26,  biz.  12 1.k.
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Nadien is ook bij andere belastingen het administratief beroep op de directeur vervangen
door de mogelijkheid tot het indienen van bezwaar bij de inspecteur. Bij de personele be-
lasting werd het verleggen van de competentie om op 'bezwaar'schriften te beslissen van
de directeur naar de inspecteur onder meer aldus gemotiveerd:

'De belanghebbenden, wien altijd beroep open staat, worden er niet door in hun rechten verkort. Door het opdra-
gen van deze uitspraken aan de inspecteurs aanvaardt men verder het beginsel dat degene, die een aanslag heeft
tot stand gebracht, in de eerste plaats bevoegd is bezwaren en verzoeken nopens dien aanslag te beoordelen; een
beginsel dat ook in de wetten op de inkomstenbelasting en op de vermogensbelasting (...) is nedergelegd en dat
in de practijk goed heeft voldaan.'60

Bij de invoering van de AWR is geen principiele discussie gevoerd over de vorm en de
waarde van een bezwaarprocedure, waarschijnlijk omdat deze kennelijk redelijke functi-
oneerde; de regeling in de AWR kwam in feite neer op een unificatie en codificatie van
de bezwaarregelingen in de diverse heffingswetten.7 Uit de MvT op de Wet op de Ver-
mogensbelasting 1892 komt naar voren dat de bezwaarfase vooral benut kan worden om
misverstanden uit de weg te ruimen. Inderdaad is die functie een belangrijke, maar het
lijkt aannemelijk dat een bezwaarprocedure evenzeer kan worden benut om de in het be-
lastingrecht regelmatig voorkomende rekenfouten te elimineren. Voorts kunnen in be-
zwaar twistpunten worden weggenomen of scherper omlijnd - opdat onaanzienlijke fei-
ten niet het zicht op de juridische tegenstelling tussen partijen ontnemen - en kunnen na-
dere gegevens worden uitgewisseld.

De bezwaarprocedure betekent voor verreweg de meeste geschillen tussen de admi-
nistratie en belastingplichtigen een eindfase, waarin een geschil wordt bijgelegd8, en bo-
vendien een adequate voorbereiding op een soms voorzienbare procedure bij de belas-

tingrechter. Een derde functie van de bezwaarprocedure, die naar het schijnt nog wel
eens wordt onderschat, is die van de communicatie.9 Het lijkt waarschijnlijk dat de be-
lastingplichtige die zijn bezwaarschrift ter inspectie heeft kunnen toelichten en tegenover
zijn argumenten die van de administratie heeft vernomen, eerder de neiging zal vertonen
met deopstelling van de fiscus mee te gaan. Evenzeer kan de inspecteur zich door de argu-
menten die belanghebbende in de bezwaarfase naar voren heeft gebracht, laten overtui-
gen. Hierbij dient men voor ogen te houden dat alleen al betreffende de inkomstenbe-
lasting jaarlijks miljoenen aangiften en honderdduizenden bezwaarschriften worden in-
gediend, zeer vaak door de belastingplichtigen zelf. Vooral voor deze, vaak niet door des-
kundigen bijgestane, belanghebbenden kan de dialoog met de fiscus in de bezwaarfase
van veel betekenis  zijn.

Om die reden kan het worden betreurd dat de belanghebbende die daarom heeft ver-
zocht niet altijd door of namens de inspecteur op zijn bezwaarschrift wordt gehoord. 10

Alhoewel art. 25, lid 2, AWR de inspecteur een oproepplicht oplegt, is het constante ju-
risprudentie dat het veronachtzamen van die plicht niet leidt tot nietigheid van de uit-
spraak op het bezwaarschriftn, omdat er bij vernietiging van de uitspraak van de in-
specteur geen plaats is voor terugwijzing van de zaak naar de inspecteur. 12 Zie over deze

* Voor de noten 6 t/m 12 zie biz. 120.
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problematiek onderdeel 5.6 hierna. Uitgangspunt van het onderzoek in dit hoofdstuk is
de voormelde zin uit de Memorie van Toelichting op de Wet op de personele belasting
dat de bezwaarfase belanghebbenden voor wie beroep open staat niet in hun rechten ver-
kort. De bezwaartermijn wordt in hoofdstuk 7 tezamen met de beroepstermijn behan-
deld.

6. Wet op de personeete belasting, Wet van 19 september 1919, Stb. 580, MvT biz. 3, 1.k.
7. Zitting 1954-1955,4080, MvT biz. 17.
8. Dit blijkt onder meer uit het navolgende, aan het Jaarverslag Belastingdienst 1983 ontleende overzicht:

Bezwaarschriften inkomsten- en vermogensbelasting (in duizendtallen)

Te behandelen bezwaarschriften Stand van zaken aan het einde

van het jaar

Restant vorige In het jaar Afgedaan Nog niet afgedaan

jaren ingekomen

1979                          87 335 314 108

1980 108 388 376 121

1981 121 388 388 121

1982 121 393 390 123

1983 123 373 375 121

Ingediende en ingetrokken beroepschriften inkomstenbelasting, vermogensbelasting en premieheffing

Inkomstenbelasting Vermogensbelasting Premieheffing
1ngediend Ingetrokken Ingediend Ingetrokken Ingediend Ingetrokken

1979 5 531 2 833 668 285 840 494

1980 8 169 3 365 1 133 502 1 339 554

1981 9 188 3 908 1 207 522 1811 763

1982 10064 5 747 954 748 2224 1 279

1983 9 207 5490 710 527 2104 1292

9. P. J. J. van Buuren, Deomvang van derechtsbescherming, biz. 44; Ch.P.A. Geppaart, Geschillen in belastingza-
ken, biz. 17.

10. Art. 25, lid 2, eerste volzin, AWR.
11. Zie eerst nog HR 3 februari 1926, waarin werd beslist dat het ontbreken van de mededeling ex art. 84, lid 2,
Wet 18 1914 tot nietigheid van de navorderingsaanslag leidt. Daarna echter: HR 29 oktober 1930, B. 4835; HR
16 november 1932, B. 5321; Hof Arnhem 10 oktober 1972, BNB 1973/196; HR 28 januari 1981, BNB 1981/128.

Vgl. evenwel de diametraal andere opsteiling van de Afdeling Rechtspraak RvS, die de administratieve organen
strikt aan hun hoorplicht in de bezwaarfase houdt. W. van den Brink, A. Reinders, Commentaar Wet Arob, art.
11 en 12. Ten Berge/Stroink, Samson, losbladig. AR RvS, EK 6 maart 1978, nr. A. 3.0054 (1977); AR RvS 17
juli 1979, nr. A-1.1591(1978); AR RvS, EK, 19 augustus 1980, nr. A 3-1055 (1979). Deze hoorplicht luistert zeer
nauw. Zie bijv. AR RvS, EK 5 juni 1980, nr. A-3.0694 (1979); AR RvS EK 25 maart 1982, nr. A-3.5317 (1980).
12. HR 28 januari 1981, BNB 1981/ 128. Vgl. evenwel de situatie waarin het verzuim van de inspecteur om de gele-
genheid te bieden een bezwaarschrift te splitsen, kidt tot een terugwijzing van de zaak naar de inspecteur. HR

14 mei 1969, BNB 1969/43 met noot van G.W. Toebes; Hof Arnhem 10 oktober 1978, V-N 1979, blz. 1015.
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5.2. Overslaan bezwaarfase, prorogatie

Oorspronkelijk was de bezwaarprocedure in de Wet op de Vermogensbelasting 1892 uit-
sluitend bedoeld voor degene die aangifte had gedaan." Indien een belastingplichtige
geen aangifte had gedaan maar wel voor een aanslag in aanmerking kwam, werd hij door
de inspecteur, zoals dat heette, ambtshalve aangeslagen. In dat geval stond er geen be-
zwaarprocedure meer open, maar moest de aangeslagene rechtstreeks in beroep gaan bij
de Raad van Beroep. M Daarnaast  kwam het voor, zoals bij  de Wet op de couponbe-

lasting, dat in het geheel geen bezwaarprocedure was 'voorgeschakeld', zodat een be-
lastingplichtige rechtstreeks van een aanslag in beroep moest komen.15 De nadelen aan
dit beroep verbonden waren tweeerlei. Enerzijds had de belastingplichtige die geen aan-
gifte had gedaan een zwaardere bewijslast, anderzijds had de Raad van Beroep de be-
voegdheid bij handhaving van de aanslag de aanslag te verhogen, een bevoegdheid die
de inspecteur in de bezwaarfase miste.16 Mede gelet op deze 'reformatio in peius' had
het derhalve wel degelijk voordelen om in bezwaar te kunnen komen. Deze regeling heeft
enkele decennia bestaan en is bij de Wet van 27 juli 1918, Stb. 504 gewijzigd. Geruime
tijd later, bij het Besluit op de winstbelastingn voltrok zich een omgekeerde tendens.
Het doorlopen van een bezwaarfase. kon namelijk ook nadelen, zoals een onnodige ver-
traging, betekenen. Om die reden bepaalde art. 17 van het Besluit winstbelasting dat met
schriftelijke vergunning van de inspecteur rechtstreeks beroep kon worden ingesteld op
de Raad van Beroep.18 Tot 1959 betrof deze mogelijkheid alleen de vennootschapsbe-
lasting, sinds de invoering van de AWR vindt zij ruimere toepassing. Deze veelal als
prorogatie'9 aangeduide regeling, nu verankerd in art. 26, lid 3, AWR, houdt in dat in
(vrijwel) elk geval waarin bezwaar kan worden gemaakt rechtstreeks beroep openstaat

13.  Art.  24-27  Wet  op de vermogensbelasting,  Wet  van  27  september  1892,  Stb.  223.
14. Deze maatregel, die pas in latere instantie in art. 24 jo. art. 28 van het ontwerp werd opgenomen - zie het gewij-

zigd ontwerp van wet Bijlagen handelingen 1891-1892,123, nr. 8 - kon min of meer als een verscherping worden

gezien. De MvA, biz. 59,1.k. vermeldt:
Fij, die bij verzuim van aangifte ambtshalve is aangeslagen, behoort zich niet tot den inspecteur te kunnen wen-
den om eene herziening van zijn aanslag te verkrijgen; dit zou aanleiding kunnen geven tot het opzettelijk nalaten

van aangifte. Voor hem die geen aangifte heeft gedaan, moet geen weg tot transactie over het bedrag van zijn aan-
slag open blijven. Hij karl zijne bezwaren alleen voor den raad van beroep brengen. Om deze reden is in het eerste

lid van het artikel eenige verandering gebracht.'
15. Art. 28 van de Wet tot heffing van een couponbelasting, Wet van 29 december 1933, Stb. 780.
16. Art. 33 en 34 Wet op de Vermogensbelasting 1892. Evenzo art. 29 en 30 Wet op de bedrijfsbelasting 1893 (Wet
tot heffing eener belasting op bedrij fs- en andere inkomsten, Wet van 2 oktober  1893,  Stb.  149).
17. Besluit op de Winstbelasting 1940, Besluit van 26 juli 1940, Stb. 405, van toepassing verklaard bij art. 32, onder
2 van het Besluit op de Vennootschapsbelasting 1942.
18. Art. 17 beoogde een rechtstreeks beroep op de raad van beroep mogelijk te maken in de gevallen, waarin naar
het oordeel van partijen het indienen van een bezwaarschrift slechts tot cen nodeloze vertraging aanleiding zou

geven. MvT, biz. 11,1.k., Bijlagen handelingen Tweede Kamer, 1939-1940,239, nr. 3.
19. Onder deze, uit het burgerlijke procesrecht afkomstige, term begrijpt men dat door wilsovereenstemming van

partijen de bestissing van een geschil wordt onderworpen aan het oordeel van een rechter die wettelijk gezien onbe-

voegd zou zijn daarvan - in dit stadium - kennis te nemen. Hugenholtz-Heemskerk, biz. 14; Meyjes-Van Soest-

Van den Berge, biz. 40.
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op de rechter. De voorwaarde voor haar toepassing is dat de inspecteur schriftelijk ver-
gunning moet verlenen om rechtstreeks in beroep te gaan.

De inspecteur heeft naar ik meen in beginsel alle beleidsruimte om deze vergunning al
of niet te verlenen.20 Alhoewel deze beslissing zelf, vanwege het ontbreken van een rege-

ling op dit punt, niet voor bezwaar of beroep vatbaar is, kan in beroep tegen bijvoorbeeld
de aanslag wel geklaagd worden over de weigering van de inspecteur ter zake vergunning
te  verlenen.

Betekent het ontbreken van een vergunning nu dat het ingestelde beroep niet-
ontvanketijk is? Uit HR 25 september 1974, waarin aan de orde was of de inspecteur de
vergunning ook kon verlenen nadat het beroep reeds was ingesteldii zou men dat inder-
daad kunnen afleiden; het Hof Amsterdam overwoog:

'dat de strekking van deze bepaling, te weten het voorkomen van nodeloos tijdverlies door de instantie van be-
Zwaar, zich er niet tegen verzet dat vorenbedoelde toestemming door de inspecteur wordt gegeven nadat een be-

langhebbende rechtstreeks bij het Hof in beroep is gekomen, zodat, nu in casu de Inspecteur alsnog schriftelijke
toestemming heeft verieend, belanghebbende in zijn beroep ontvankelijk is'.

Naar het mij voorkomt zal een beroep mogelijkerwijs ook ontvankelijk zijn indien de
inspecteur de vergunning niet heeft verleend, maar naar het oordeel van de rechter in re-
delijkheid niet tot een zodanige weigering heeft kunnen komen.

Zelfs als een dergelijk beroep zou slagen, blijven aan de huidige gang van zaken nade-
len kleven. Zolang namelijk de vergunning van de inspecteur niet is verkregen, is er on-
duidelijkheid of een tijdig ingediend beroep ontvankelijk zal zijn.  In de praktijk zal men
aldus, ter bewaring van rechten, veelal tevens een bezwaarschrift indienen bij de inspec-

teur, dat eerst nadat de vergunning is verkregen, wordt ingetrokken. Wellicht laat het
zich ook denken dat de rechter een verzoek om een vergunning om de bezwaarfase over
te slaan als een rechtsgeldig bezwaarschrift aanmerkt, ingeval de inspecteur deze vergun-
ning weigert en een bezwaarschrift daarop niet tijdig bij de inspecteur binnenkomt.

Op zich zou voor een prorogatie-regeling weinig belangstelling zijn, indien de termijn
waarbinnen een bezwaarschriftprocedure moet zijn afgehandeld vrij kort, bijvoorbeeld
enkele maanden, zou zijn. Aangezien een wettelijke termijn evenwel ontbreekt en er bo-
vendien in de praktijk veelvuldig bezwaarschriftprocedures zijn die zich over meer dan
een jaar uitstrekken, bestaat aan een omzeiling van de bezwaarprocedure zeker behoefte.
Men kan zich intussen afvragen of de mogelijkheid om de bezwaarfase over te slaan is

uitgesloten in het geval de inspecteur een naheffingsaanslag met 100070 verhoging heeft

opgelegd. Weliswaar kan men stellen dat de inspecteur in dat geval verhinderd zou wor-
den om een kwijtscheldingsbesluit te nemen, aangezien een zodanig besluit op grond van
art. 25, lid 5, AWR eerst wordt genomen bij de uitspraak op het bezwaarschrift22, maar
die stelling overtuigt niet volledig. De inspecteur heeft immers de bevoegdheid bij het
opleggen van de naheffingsaanslag ambtshalve een deel van de verhoging kwijt te schel-

20. Zelfs de Instructie Beroepschriften, Beschikking van 19 februari 1957, nr. C7/2510, laats telijk gewijzigd bij
Beschikking van 17 september  1981, nr. 581-16991, bevat op dit  punt geen richtlijnen.
21. HR 25 september 1974, BNB 1974/263.
22. Ch.J. Langereis, Belastingprocedures, blz. 43.
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den, waardoor hij het geschil in rechte, ook door een dergelijk ambtshalve genomen
besluit, kan beperken.23 Het ontbreken van een kwijtscheldingsbesluit kan bovendien
door de feitelijke rechter zo worden gecorrigeerd, dat deze het in art. 25, lid 5, AWR be-
doelde kwijtscheldingsbesluit zelf kan nemen.24 Een terugwijzing naar de inspecteur
wordt immers niet noodzakelijk geacht. In het bovenstaande ligt besloten dat de moge-
lijkheid om de bezwaarfase over te slaan niet wordt belet door de omstandigheid dat de
inspecteur bij de uitspraak op het bezwaarschrift een kwijtscheldingsbesluit moet ne-
men.

Overigens is het de vraag of elk wettelijk mogelijk verzoek om prorogatie ook een wen-
selijke situatie oplevert. Zo kan door middel van prorogatie thans in beginsel ook beroep
worden ingesteld tegen een voldoening op aangifte of een inhouding door een inhou-
dingsplichtige. Een zodanig rechtstreeks beroep lijkt in de regel echter weinig praktisch.

Aan de vooral praktische bezwaren van de huidige prorogatieregeling zal waarschijn-
lijk eerst een andere wettelijke regeling een einde kunnen maken.

5.3. Ontvankelijkheid

In de regel kan een belastingplichtige opkomen tegen vele hem betreffende belastingbe-
schikkingen door bezwaar te maken bij de belastingadministratie. Voorts kan hij be-
zwaar maken tegen het bedrag dat hij op aangifte heeft voldaan of dat door een inhou-
dingsplichtige van hem is ingehouden. Beroep staat veelal open tegen belastingbeschik-
kingen waarvan de totstandkoming in beginsel met zoveel wettelij ke waarborgen is  om-
ringd dat een bezwaarfase in beginsel overbodig is25, en tegen de belastingbeschikkingen
op een bezwaarschrift. Rechtstreeks beroep is aldus - afgezien van prorogatie - mogelijk
tegen:

1. de navorderingsaanslag in de belastingen die bij wege van aanslag wordt geheven (art.
26, lid 2, AWR);

2. het besluit van de inspecteur tot gehele of gedeeltelijke kwijtschelding van een admi-
nistratieve boete (art. 18, leden  1  en 2, 21, lid  1, 25, lid 5 en 27,  lid  1, AWR);

3.  de uitspraak ingevolge enige belastingwet zoals art.  32 AWR, art. 40,  lid 5,58, lid 6,
Wet IB 1964, art. 289 gemeentewet, art. 18 Bevoegdhedenwet waterschappen, art. 9,
leden 4 en 5, 18, leden 3 en 4, en 21, leden 2 en 3, art. 32 AWR.

In de kern wijkt de ontvankelijkheid van een bezwaarschrift niet af van die van een be-
roepschrift. Men denke aan de vraag wie bezwaar en beroep kunnen instellen, binnen
welke termijn het rechtsmiddel kan worden aangewend enz. Voor het antwoord op die
vragen verwijs ik naar hoofdstuk 6. Het lijkt zinvol hier slechts aandacht te besteden aan
de aspecten die bij een bezwaar- en beroepsprocedure verschillend zijn. Daarbij kan men

23. Vgl. een soortgelijke problematiek in HR 17 oktober 1956, BNB 1956/314; HR 2 november 1966, BNB
1967/26; HR 7 december 1977, BNB 1978/24; HR 20 december 1978, BNB 1979/45.

24. De beslissing Hof Arnhem 31 oktober 1968, BNB 1969/195 acht ik dan ook achterhaald door HR 18 j uni 1980,
BNB 1980/221, met noot van J.P. Schettens; Vgl. Hof Leeuwarden 9 april 1982, FED AWR: Art. 25 : 13.
25.  Vgl. de navorderingsaansiag en  de  uitspraak  ex art.  40,  lid  5,  Wet  IB  1964 en art.  32 AWR.
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zich afvragen o f er hogere eisen aan een bezwaarschrift worden gesteld, bijv. of de be-
zwaarprocedure op enigerlei andere grond eerder tot niet-ontvankelijkheid leidt, dan wel
aan een beperktere omvang van de competentie van de bezwaarinstantie.

De bezwaarprocedure kent weinig vormvoorschriften. Het is reeds voldoende indien
de belastingplichtige of een andere bevoegde persoon binnen de bezwaartermijn bij de
inspecteur die de belastingbeschikking heeft gegeven, of zel fs bij een onbevoegde inspec-
teur, een geschrift heeft ingediend waaruit blijkt van bezwaren tegen deze belastingbe-
schikking.

Aan welke (minimum-)eisen moet nu een ontvankelijk bezwaarschrift voldoen? Voor-
op staat dat slechts schriftelijk bezwaar kan worden gemaakt.26 Een mondeling geuit
bezwaar zal niet als een rechtsgeldig bezwaar kunnen worden aangemerkt, nu er geen
stuk is van de belanghebbende waaruit de bezwaren ondubbelzinnig blijken.2' Soms zal
er een aantekening van de ambtenaar zijn die de bezwaren heeft aangehoord, maar het
is niet geheel zeker dat dit als voldoende bewijs kan gelden.

Er kunnen evenwel redenen zijn om een soepeler standpunt in te nemen, vooral nu de
rijksbelastingdienst zich de laatste jaren in toenemende mate gaat richten op het geven
van bijstand aan belastingplichtigen die, met name voor de inkomstenbelasting, aangifte
doen.28 Men kan zich voorstellen dat een belastingplichtige, die op deze wijze is bij-
gestaan door een belastingambtenaar, bij deze ambtenaar mondeling bezwaar maakt te-
gen de naar aanleiding van deze aangifte opgelegde aanslag. In die situatie zal een monde-
ling bezwaar, waarvan de ambtenaar een voor weinig twij fel vatbare schriftelijke aante-
kening heeft gemaakt, wellicht ook als rechtsgeldig bezwaar moeten worden bestempeld.
Telefonisch gemaakte bezwaren zullen daarentegen nooit een rechtsgeldige bezwaarpro-
cedure kunnen openen, al was het al omdat er onduidelijkheid is over de bevoegdheid
van degene die heeft opgebeld.

Aan de vorm en inhoud van het bezwaarschrift worden ook verder weinig eisen
gesteld. Zelfs het ontbreken van een ondertekening is geen gebrek dat niet-
ontvankelijkheid oproept, zolang in voldoende mate duidelijk is dat het bezwaarschrift
van een bevoegde afkomstig is. Reeds lang is een telegrafisch ingesteld bezwaar als een
rechtsgeldig geschrift erkend.29 Behalve voor telegrammen zal naar ik aanneem deze ju-
risprudentie ook voor telexberichten kunnen gelden. Zodra belastingadministraties met
een telecopier of telefax zullen zijn uitgerust - hetgeen nog wel even zal duren - zal ook
een aldus verzonden facsimile-bericht als een bezwaarschrift kunnen worden erkend.

26. Hof Leeuwarden 27 februari 1967, BNB 1968/75; J.P. Scheltens, Algemene wet, biz. 608b.
27. BFH v. 10.7.64 III 120/61 U, aa O; BVerwG v. 22.11.63 IV C 76/63, Hubschmann, Hepp, Spitaler, AO § 357,
Anm. 10. Overigens bestaat er in Duitsland de mogelijkheid van de 'Erklarung zur Niederschrift'. Dit is een mon-
delinge verklaring van de belastingplichtige die de ambtenaar protocolair opmaakt.  § 357 (1) AO. Vgl.  BFH v.
11.8.71 VIII 7/65, BStBI. 11 1972,2.
28. R.C.M. Brouwers, Belastingen en rechtshulp, Deventer 1981, blz. 96; J.C. Kombrink, Fiscale rechtshulp door
de overheid, WFR 1982/5551; N. Nobel, Kneipunten bij de fiscale rechtshulp, WFR 1982/5551; zie voor een voor-
beeld HR 23 juni 1982, BNB 1982/236, FED: Algemeen: 238 met noot van Ch.J. Langereis.
29. HR 9 november 1927, B. 4150, HR 26 januari 1938, B. 6608. Zie J.P. Scheltens, Algemene wet, blz. 610, die
de wetsgeschiedenis van de AWR op dit punt releveert. Zie voor de Duitse situatie, die vergelijkbaar is met de Ne-
derlandse, noot 27 supra.
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Uit het geschrift zal duidelijk moeten zijn dat tegen een belastingbeschikking bezwaar
bestaat; een verzoek om inlichtingen over een belastingaanslag bijv. kan niet als een be-
zwaarschrift gelden.30 Overigens zal men vrij snel moeten aannemen dat van een be-
zwaarschrift sprake is. Zo lijkt het reeds voldoende indien er - wellicht naast enkele vra-
gen - uit de brief duidelijke onvrede blijkt met de ontvangen belastingbeschikking. 31

Een bezwaarschrift behoeft niet de feitelijke, noch de juridische gronden te bevatten
waarop het bezwaar berust. Niet alleen bevat de wet op dit punt geen eis,2, ook het sys-
teem waarin zeer vele belastingbeschikkingen, met name aanslagen, geen enkele motive-
ring inhouden, brengt mee dat de tegen deze beschikkingen gerichte bezwaren geen moti-
vering kunnen bevatten. Het bezwaarschrift moet binnen de gestelde termijn bij de be-
voegde inspecteur, dat is de inspecteur die de belastingbeschikking heeft gegeven, zijn
binnengekomen. De competentie van de inspecteur is geregeld in art. 3 AWR, art. 4-6
Uitvoeringsbeschikking AWR en de desbetreffende heffingswetten. Indien echter een
bezwaarschrift is binnengekomen bij een onbevoegde inspecteur, wordt het op grond van
art. 59 AWR geacht bij de bevoegde inspecteur te zijn ingediend op de dag waarop het
bij de onbevoegde inspecteur binnen kwam. Voorts, maar dat is voor de ontvankelijk-
heid niet van belang, zendt de onbevoegde inspecteur het bezwaarschrift onmiddellijk
door naar de bevoegde inspecteur.

De Nederlandse regeling op dit punt acht ik aantrekkelijker dan de Duitse, waarin, in
par. 357(2), het moment van de ontvangst door de bevoegde'Beh6rde' de ontvankelijk-
heid van het geschrift bepaalt.n Wel zijn er zgn. 'Notadressen'.  Zo kan een 'Beschwer-
de' niet alleen bij de ambtenaar worden ingezonden die de belastingbeschikking heeft ge-
nomen maar ook bij degene die hierop moet beslissen (par. 357(2)AO).

Intussen komt de vraag op wieals deonbevoegde inspecteur moet worden aangemerkt.
Is dat alleen de territoriaal onbevoegde of ook de inhoudelijk onbevoegde inspecteur?
Scheltens is van oordeel dat voor de onbevoegde inspecteur slechts de territoriaal onbe-
voegde en niet de inhoudelijk (absoluut) onbevoegde inspecteur moet worden gelezen,
maar daarvoor bieden  wet noch wetsgeschiedenis voldoende steun. 34

Het gaat mede vanwege het ruime toepassingsgebied van de AWR anderzijds ook te
ver om hier voor de onbevoegde inspecteur te lezen zowel de territoriaal als de inhoude-
lijk onbevoegde inspecteur. Een dergelijke interpretatie immers zou bijvoorbeeld tot ge-
volg hebben dat een bezwaarschrift tegen een belastingaanslag onroerend-goedbelasting
opgelegd door B&W t e Maastricht gezonden naar de inspecteur der registratie en succes-
sie te Groningen op grond van art. 59 AWR ontvankelijk zou kunnen zijn. De toepas-

30.  HR  1  november  1972, BNB 1972/263; Hof Amsterdam 17 februari  1976,  V-N  1977,  blz.  547.
31. Anders: HR 13 mei 1942, B. 7492.
32. HR 30 oktober  1929, B. 4595 inzake art.  56 Wet op de personele belasting.
33. 'Die schriftliche Anbringung bei einer anderen Behorde ist unschadlich, wenn der Rechtsbehelf (Einspruch
of Beschwerde, L) vor Ablau f der Rechtsbehel fsfrist einer der Behdrden ubermittelt wird, bei der er nach den Sat-
zen bis 3 (de bevoegde 'Behorde', L) angebracht werden kann. 'Das Risiko der Anbringung des Rechtsbehel fs bei
einer 'anderen' d.h. unzustandigen Beharde, tragt der Rechtsbehelfsfuhrer', Hubschmann, Hepp, Spitater, AO
§ 357, Anm. 15.
34. J.P. Scheltens, Algemene wet, blz. 616.
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singsmogelijkheden van een doorzendbepaling als art. 59, die beoogt degevolgen van een
foutieve inzending te verzachten, worden aldus begrensd door haar uitvoerbaarheid.
Men kan immers niet van elke autoriteit verwachten dat deze tracht uit te zoeken wie
competent is op het ontvangen bezwaarschrift te beslissen.

Afgezien daarvan is het onbevredigend dat op een bezwaarschrift ingezonden bij de
ontvanger der rijksbelastingen, die veelal in hetzelfde gebouw is gehuisvest als de inspec-
teur bij wie het eigenlijk had moeten binnenkomen, art. 59 AWR niet van toepassing
is.35 Men denke eveneens aan een bezwaarschrift tegen een aanslag onroerend-
goedbelasting binnengekomen bij een gemeenteraad in plaats van bij B en W van de des-
betreffende gemeente.

Ik zou er dan ook voor willen pleiten onder de onbevoegde inspecteur in de zin van art.
59 AWR niet alleen te verstaan de relatief onbevoegde inspecteur, maar elk orgaan - of
dat nu territoriaal of inhoudelijk incompetent is, dan wel beide - van dat lichaam.36 Al.
dus zou art. 59 ook toepassing vinden ingeval een bezwaarschrift tegen een belastingaan-
slag inkomstenbelasting is binnengekomen bij de directeur of de ontvanger der rij ksbe-
lastingen, wat hun standplaats ook moge zijn, maar niet ingeval een bezwaarschrift ge-
meentelijke onroerend-goedbelasting bij de inspecteur der vennootschapsbelasting bin-
nenkomt. Ik besefechter dat in dezeinterpretatie aan het begrip inspecteur een zeer ruime
uitleg wordt gegeven. Overigens is het de vraag of het wettelijke systeem in redelijkheid
niet aldus moet worden aangepast, dat voor een bezwaarschrift ingekomen bij een be-
roepsinstantie een bepaling gelijk aan art. 59, lid 2, AWR geldt.37

Een laatste verschil tussen de bezwaar- en beroepsprocedure wat de ontvankelijkheid
betreft zou de splitsing van de bezwaarschriften kunnen opleveren. Indien een bezwaar-
schrift gericht tegen meer aanslagen is ontvangen, zal de inspecteur de gelegenheid moe-
ten geven tot splitsing van het bezwaarschrift in evenved bezwaarschriften als er aansla-
gen zijn.38 Nu kan het voorkomen dat de door de inspecteur op grond van art. 59 AWR
gestelde termijn korter is dan de termijn die de rechter op grond van art. 6 Wet ARB zou
hebben gesteld. De inspecteur zal evenwel niet een zodanig korte termijn mogen stellen
dat de belanghebbende niet in redelijkheid de gelegenheid heeft binnen die termijn
gesplitste bezwaarschriften in te dienen.39 Een ander verschil tussen art. 59 AWR en art.
6 Wet ARB is dat de eerste bepaling voorschrijft dat de belanghebbende evenveel be-
zwaarschriften meet indienen als er belastingaanslagen zijn; art. 6 Wet ARB preciseert

35. De Vries en Van der Linde, blz. 118; HR 5 december 1979, BNB 1980/19, FED AWR: Art. 23 : 9 met noot
van J.W. lisink.
36. Vgl. de jurisprudentie van de Afdeling Rechtspraak RvS: Uitspraak AR RvS, 12 november 1979, nr. A-3.0875
(1978), Ten Berge/Stroink, Jurisprudentie, beroep- en bezwahrschrift nr. 53; Uitspraak AR RvS, EK, 14 augustus
1980, nr. A-3.4101 (1978), Ten Berge/Stroink, Jurisprudentie, beroep- en bezwaarschrift nr. 80. Vgl. H. Paulick,
Lehrbuch des Allgemeinen Steuerrechts, blz. 424. Vgl. Hof 's-Gravenhage 27 september 1982, BNB 1985/151.
37. Ch.J. Langereis in zijn FED-noot bij HR 15 juli 1981, BNB 1981/252, FED AWR: Art. 26 : 13.
38. Hof 's-Gravenhage 22 januari 1969, BNB 1970/53; HR  14 mei  1969, BNB 1969/143 met noot van G.W. Toe-
bes; Hof Arnhem 10 oktober 1978, FED AWR: Art. 59 : 3 met noot van J.W. Voskamp.
39. Hof Amsterdam 8 maart  1979, BNB 1980/98.

126



MEERMALEN INDIENEN VAN BEZWAARSCHRIFT

dat dit niet geldt als er meer aanslagen op 66n aanslagbiljet voorkomen. Naar ik meen
zal art. 59 AWR op een met art. 6 Wet ARB overeenkomstige wijze kunnen worden toe-
gepast, indien op een aanslagbiljet verscheidene aanslagen op geoorloofde wijze zijn ver-
enigd.40

5.4. Het meermalen indienen van een bezwaarschrift

Bezwaar wordt geopend door de indiening van een bezwaarschrift. Wat zijn nu de rechts-
gevolgen van het nogmaals indienen van een bezwaarschrift?

Men kan hierbij dan denken aan de situaties waarin nog niet en waarin reeds wel een
beslissing op het bezwaarschrift is gegeven. Zolang geen beslissing is gegeven op het
eerste bezwaarschrift zal een tijdig tweede bezwaarschrift als een aanvulling op het eerste
moeten worden beschouwd. Voor een tweede bezwaarschrift dat na het verstrijken van
de bezwaartermijn is ontvangen geldt in beginsel hetzelfde. 41

Is reeds op het eerste bezwaarschrift uitspraak gedaan dan is volgens de oude leer van
de Hoge Raad de administratieve behandeling, die door de indiening van het bezwaar-
schrift werd geopend, geeindigd, 'daar de wet ervan uitgaat dat de belanghebbende ver-
der slechts door middel van beroep zijn bezwaren kan doen gelden'.42 Waarschijnlijk
verzachtte de Hoge Raad dit standpunt onder invloed van de opmerkingen van
Hofstra43, door nadien een tijdig ingediend tweede bezwaarschrift wel ontvankelijk te
achten, indien het eerste op een formele grond niet-ontvankelijk is verklaard.44

Het College van Beroep voor het bedrij fsleven acht daarentegen ook een tijdig tweede
bezwaar ontvankelijk, als het dictum in de uitspraak op het eerste bezwaarschrift anders
luidt.45 Punt toont zich een voorstander van de leer van het College, omdat in die geval-
len kennelijk zeer snel op het eerste bezwaar is beslist. Gelet op het informele karakter
van de bezwaarprocedure acht hij een tweede confrontatie tussen belanghebbende en
overheidsorgaan daarom zinvol.46

Deze zienswijze heeft naar ik meen twee nadelen. Allereerst strijdt zij met het beginsel
van proceseconomie door tweemaal eenzelfde geschil door een zelfde instantie te laten
beslissen. Voorts ontstaat er de onduidelijkheid dat beide beslissingen op het bezwaar-
schrift in beginsel vatbaar zijn voor beroep, waardoor twee principieel gelijke be-
roepsprocedures kunnen ontstaan. De door de Hoge Raad gehuldigde opvatting heeft

40. HR 8 maart 1978, BNB 1978/122, met noot van H.J. Hofstra, FED Gem.bet.: 324 met noot van D. Brull;
zie ook HR 29 juni 1977, BNB 1978/2 met noot van H.J. Hofstra.
41. HR 5 maart 1947, B. 8275 met aantekening van H.J.D.; H.J. Hofstra, De NV jrg. 31, blz. 16.
42. HR 15 februari 1928, B. 4225; TC 12juni 1951, B. 9353; TC 12 oktober 1953, BNB 1953/352; Hof Amsterdam
18 november 1966, BNB 1967/232; HR 12 december 1973, BNB 1974/ 11 ; Hof Leeuwarden 30 oktober 1967, BNB
1968/213; HR 28 november 1979, BNB 1980/18.
43.  H.J.  Hofstra,  De NV jrg.  26,  biz.  129,130,  in een bespreking van de beslissing Voorzitter Raad van Beroep
te Arnhem van 20 augustus 1946, B. 8300.
44. HR 19 november 1952, BNB 1953/7 met noot *an H.J. Hofstra.
45. CBB 7 december 1959, SEW 1960, 62; CBB 11 januari 1963, SEW 1963, 177.
46. B.C. Punt, blz. 73.
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dan ook verre mijn voorkeur. In die gedachtengang wordt het 'ne bis in idem-beginsel'
slechts opzij gezet, indien de inspecteur op formele gronden het bezwaar niet-
ontvankelijk heeft verklaard, waardoor er over de hoofdzaak geen beslissing is gegeven.

Op beslissingen over dit punt bestaat overigens in het belastingrecht weinig kans. Het
za! vanwege de goeddeels geautomatiseerde verwerking namelijk weinig voorkomen dat
binnen de bezwaartermijn een beslissing op het bezwaarschrift zal zijn toegezonden en
bovendien een tweede bezwaarschrift zal zijn ingediend. Bovendien is de kans gering dat
een bezwaar op andere gronden dan termijnoverschrijding niet-ontvankelijk wordt ver-
klaard, vanwege het informele karakter van de bezwaarprocedure. Het meeste belang
heeft deze kwestie dan ook voor gevallen waarin een tweede bezwaarschrift alsnog met
de toepassing van de termijnverlenging ex art. 60 AWR47 wordt ingediend.

Een tweede bezwaarschrift kan voorts worden ingediend als het eerste bezwaarschrift
is ingetrokken. Aangezien het intrekken van een bezwaarschrift ertoe leidt dat in het ge-
heel geen bezwaar wordt geacht te zijn ingediend, kan er binnen de bezwaartermijn,
eventueel verlengd op grond van art. 60 AWR, opnieuw een rechtsgeldig bezwaar worden
ingediend.48 Intrekking van een bezwaarschrift moet niet snel worden aangenomen. 49

Naar mijn oordeel moet een intrekking van een bezwaarschrift pas als rechtsgeldig wor-
den beschouwd indien deze schriftelijk is geschied.50 Alleen in deze gedachtengang wor-
den bewijsrechtelijke geschillen over het al of niet ingetrokken zijn van een bezwaar
voorkomen. Men denke hierbij aan bezwaren die telefonisch of tijdens een gesprek ter
inspectie worden ingetrokken, al dan niet nadat er van de zijde van de administratie toe-
zeggingen zijn gedaan.

5.5. Inhoudelijke competentie

In onderdeel 5.3 is de inhoudelijke en territoriale competentie van de belastingadmi-
nistratie met betrekking tot bezwaarschriften reeds aangestipt. Wendt een belangheb-
bende zich met een bezwaarschrift tot een college dat geen bevoegdheid heeft daarvan
kennis te nemen, dan zal dit hem in zijn bezwaar niet-ontvankelijk verklaren.5' Een col-
lege, zoals een gerechtshof, is evenmin wettelijk verplicht belanghebbendes bezwaar-
schrift aan de bevoegde autoriteit door te zenden of de belanghebbende daarnaar te ver-
wijzen (zie evenwel onderdeel 5.3). Van dit geval moet men onderscheiden dat waarin
een belanghebbende ten onrechte bezwaar instelt in plaats van beroep. Indien bijvoor-

47. Vgl. H.J. Hofstra in zijn annotatie bij HR 19 november 1952, BNB 1953/7.
48. HR 13 oktober 1926, B. 3906; Vakstudie Algemeen Decl, aant. 35 op art. 23 AWR. Zie ook HR 1 juli 1966,
BNB  1966/268 met noot van  J. van Soest.  Zie in dit verband ook onderdeel 6.10.
49. Vgl. Vragenrubriek  V-N  1974,  biz. 947, waarin terecht de gedachte wordt verworpen dat een inspecteur een
bezwaarschrift als ingetrokken zou kunnen beschouwen indien belanghebbende niet tijdig reageert.
50. Vgl. §362(1) AO. Aldus wordt in het Duitse belastingrecht een evenwicht bereikt tussen de vorm van het indie-
nen en het intrekken van een bezwaarschrift.
51.  HR 2 november  1949,  nr.  10 245, vermeld in Vakstudie Besluit Inkomstenbelasting, aant. 1 3  A o p art.  57,
lid 1, 2e. HR 19 oktober 1955, BNB 1955/361; HR 5 december 1979, BNB 1980/19.
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beeld tegen een navorderingsaanslag bezwaar is ingesteld zal de inspecteur de belangheb-
bende niet-ontvankelijk verklaren. Een wettelijke verplichting tot doorzending van het
bezwaarschrift aan het bevoegde gerechtshof, of tot verwijzing van belanghebbende
naar de belastingadministratie, ontbreekt evenzeer. Slechts indien een stuk, zoals een
bezwaar- of beroepschrift, bij de Nationale ombudsman ingekomen is, is deze verplicht
het door te zenden naar de instantie die bevoegd is hierover te beslissen. Het stuk wordt
dan niet alleen beschouwd te zijn ontvangen door die instantie op het tijdstip waarop het
bij de Nationale ombudsman is binnengekomen, het kan ook naar aanleiding van een
mededeling van de instantie binnendertigdagen worden aangevuld ofgewijzigd overeen-
komstig de geldende regels. 52

Wat zijn nu de gevolgen indien een belanghebbende een bezwaarschrift heeft inge-
diend tegen een belastingbeschikking (bijvoorbeeld een definitieve aanslag) waartegen
bezwaar openstaat, terwijl uit de nadien volgende beroepsprocedure blijkt dat de inspec-
teur een navorderingsaanslag had moeten opleggen waartegen geen bezwaar maar recht-
streeks beroep open staat? In HR 24 augustus 198353 werd in een zodanig geval beslist
dat voor de beoordeling van het rechtsmiddel dat tegen deze belastingaanslag is aange-
wend de vorm die de inspecteur daarvoor heeft gebezigd, bepalend is. In deze procedure
converteerde het Hof 's-Gravenhage de definitieve aanslag in een navorderingsaanslag,
waarbij het tevens de belanghebbende niet aanrekende dat deze eerst in bezwaar was ge-
komen tegen deze aanslag. 54

5.6. Behandeling

Hiervoor is de ontwikkeling beschreven van de competentie om bezwaarschriften te be-
handelen en daarop, zoals dat in de fiscale terminologie heet, uitspraak te doen. Sinds

de invoering van de Wet op de Vermogensbelasting 1892 is aan de inspecteur, en sinds
1927 ook aan andere ambtenaren, de behandeling van bezwaarschriften opgedragen. 55

De bevoegdheid van die andere ambtenaren lijkt beperkt te zijn geweest tot het horen van
de indiener. Zij strekte zich althans niet uit tot het doen van een uitspraak, het aangaan
van een compromis of tot een vermindering van de aanslag.

In art. 25, lid 2, AWR is eveneens plaats ingeruimd voor het horen 'namens de inspec-
teur'. Waarschijnlijk is dit veroorzaakt door de oorspronkelijke definitie van het begrip
'inspecteur' in art. 2, lid 3, letter b van het ontwerp-AWR, welke definitie bij Nota van
Wijzigingen is verruimd zonder dat art. 25, lid 2 overeenkomstig is gecorrigeerd. 56

52. Art.  13 Wet Nationaleombudsman, Wet van 4 februari 1981, Stb. 35; zelfs biedt deze bepaling belanghebbende
de mogelijkheid voor zover nodig het voor de behandeling (van bijvoorbeeld het beroep) verschuldigde recht te

voldoen.

53. HR 24 augustus 1983, BNB 1983/279, FED AWR: Art. 12 : 5 met noot van Ch.J. Langereis.

54. In gelijke zin, impliciet, HR 31 mei 1972, BNB 1972/164 met noot van J.P. Scheltens.

55. Wet van 28 april 1927, Stb. 98. Het is opmerkelijk dat de bevoegdheid om degene die bezwaar heeft gemaakt
- of zijn gemachtigde - te horen, bij die wet wei voor de toepassing van de inkomstenbelasting Cart. 74) maar niet

van de vermogensbelasting  (art.  22) aan andere ambtenaren  dan de inspecteur was toegekend.

56. Nota van wijzigingen, Kamerstukken 4080, nr. 6.
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Aangenomen kan worden dat van het horen'namens de inspecteur' in de praktijk geen
sprake is, mede vanwege de ruime schakering van aanslagregelende ambtenaren ter in-
spectie.S' In die zin is dat deel van art. 25 derhalve een dode letter; naar ik meen zou het
de functie van de bezwaarprocedure ondermijnen ingeval ambtenaren, die niet tot het
opleggen van aanslagen en dus ook niet tot het doen van een uitspraak op het bezwaar
bevoegd zouden zijn, bezwaren zouden aanhoren. 58

Het horen van degene die bezwaar heeft gemaakt, kan geschieden op verzoek van de
inspecteur59 en op verzoek van de indiener. Dat in de bezwaarfase de inspecteur en de
indiener in een ongelijke positie verkeren, wordt duidelijk indien men de rechten en plich-
ten van beide 'partijen' nader beziet. De indiener is verplicht tot het verstrekken van in-
lichtingen,  zel fs  tot  het ter inzage verstrekken van boeken en bescheiden.60  Blijft  hij  in
gebreke dan wacht hem vermoedelijk de sanctie van de verplichte toedeling van de be-
wijslast van art. 29 AWR. Een wettelijke verplichting voor de inspecteur om daarentegen
een belastingplichtige, desgevraagd tijdens of voorafgaand aan een bezwaarprocedure
in te lichten over de betreffende belastingaanslag enz. ontbreekt. Een zodanige handel-
wijze strijdt weliswaar met de algemene beginselen van behoorlijk bestuur, maar het is
geenszins zeker dat daaraan voor de inspecteur nadelige consequenties worden verbon-
den. Wel zal het niet of niet tijdig ontvangen van de gevraagde inlichtingen of het verkrij-
gen van foutieve informatie onder omstandigheden als een bijzondere omstandigheid
kunnen worden bestempeld, op grond waarvan om een nieuwe termijn, als bedoeld in
art. 60 AWR kan worden verzocht. 6i

Onbevredigend acht ik het bovendien dat er geen adequate sanctie is verbonden aan
het verzuim van de inspecteur om een indiener van een bezwaarschrift, die daarom heeft
verzocht, over zijn bezwaar te horen.62 Het ontbreken van een sanctie kan niet zo zeer

57. Op inspecties der directe belastingen onderscheidt men vier gradaties: inspecteurs, controleurs, commiezen
en adjunct-commiezen; op inspecties der vennootschapsbelasting twee gradaties: inspecteurs en controleurs.
58. In die zin kunnen deze ambtenaren slechtseen kiankbord vormen en aldusgeen bijdrageleveren tot het naderbij
brengen van standpunten, het oplossen van het geschil enz. Soms is bij een gesprek over een bezwaarschrift een
controlerend ambtenaar of rijksaccountant aanwezig, zij het normaliter'slechts' ter advisering en niet ter vervan-
ging van de inspecteur.
59. De oproep voor het in art. 25 AWR bedoeide onderhoud moet ten minste vij f dagen tevoren geschieden.
60. Het lijkt zeer goed verdedigbaar dat de inspecteur de indiener ook op grond van art. 47 AWR kan oproepen
om zijn bezwaarschrift nader te laten toelichten. Eveneens kan men verdedigen dat een indiener tot het ter inzage
geven van boeken en bescheiden verplicht is, ook al bepaalt art. 25 AWR niets daaromtrent. Vgl. Vakstudie Alge-
meen Deel, aant. 7 op art. 25 AWR.
61. Voorzitter Hof 's-Hertogenbosch  11 februari  1971, BNB 1971/239, Voorzitter Hof Leeuwarden 17 november
1982, FED AWR: Art. 60: 21. Anders en mijns inziens achterhaald: Voorzitter Raad van Beroep Utrecht 7 januari
1949, B. 8980, Voorzitter Hof Leeuwarden 12 oktober 1966, FED AWR: Art . 60 : 7. Niet tijdig verkregen informa-
tie zal evenwel slechts een bijzondere omstandigheid opleveren indien de administratie niet binnen een redelijke
termijn, bijv. van hooguit enkcle weken, heeft gereageerd. Voorts moet er tussen de te late, geweigerde of onjuiste
informatie en het niet tijdig ontvangen van een bezwaar-, verzoek-, verzet- of beroepschrift causaal verband be-
staan.

62. HR 29 oktober 1930, B. 4835; HR 16 november 1932, B. 5321; Hof Arnhem 10 oktober 1972, BNB 1973/196;
HR 28 januari 1981, BNB 1981/128 met noot van F.W.G.M. van Brunschot, FED LB '64: Art. 4:4 met noot
van J.T.L. Nillesen. Anders en als achterhaald te beschouwen: HR 3 februari 1926, B. 3766. Zie de kritiek op deze
situatie van Ch.J. Langereis, WFR 1980/5480, Ch.P.A. Geppaart, Geschillen in  belastingzaken,  blz.  16, Ch.J.
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worden begrepen vanuit Hofstra's opvatting dat de belangen van de belastingplichtige
in de volgende beroepsprocedure worden gewaarborgd, als wel vanuit de devolutieve
werking van het fiscale proces.63 De rechter treedt in de plaats van de inspecteur en kan
derhalve niet volstaan met een vernietiging van de aangevallen uitspraak en en terugwij-
zing van het geschil naar de bezwaarfase.64 Vernietiging van de uitspraak op deze grond

- zijnde in strijd met het zorgvuldigheidsbeginsel - zou aldus een vernietiging van de aan-
slag inhouden, wat in de regel als een te zware sanctie moet worden gezien. 65

5.7. Termijn van afdoening

In art. 25 AWR is geen termijn opgenomen waarbinnen op een bezwaarschrift uitspraak
moet worden gedaan. Evenmin hebben de bepalingen in de betreffende heffingswetten
die aan art. 25 AWR voorafgaan de inspecteur in dit opzicht in zijn bevoegdheden be-
perkt. Bij de parlementaire behandeling van de AWR is dit punt niet onopgemerkt geble-
ven. Reeds bij het Voorlopig Verslag spraken verschillende leden de wenselijkheid uit dat
de wet een termijn zou noemen, waarbinnen een uitspraak op het bezwaarschrift moet
worden gedaan.66

Op het antwoord  van de bewindslieden67, waarin beklemtoond  werd  dat het stellen

van een uniforme termijn niet goed mogelijk is, werd in het Verslag van het mondeling

overleg van de zijde van de Tweede Kamer opnieuw de wenselijkheid van een wettelijke
termijn benadrukt. De discussie, die beslist niet langs de kern heen ging, geef ik vanwege
het feit dat zij nog niets aan waarde heeft ingeboet letterlijk weer.68

Langereis, idem, biz. 62. In het Duitse belastingrecht is het recht om te worden gehoord wet telijk alleen verbonden
aan de situatie waarin de tot beslissing bevoegde ambtenaar tot Verboserung van de belastingbeschikking wenst

over te gaan. Vgl. § 357 (2) AO.
63.  H. J. Hofstra, Inleiding, blz. 363. Ten onrechte gaat Hofstra voorbij aan de eigen functie van de bezwaarfase.

Een belanghebbende moet ook in de bezwaarfase serieus genomen worden. Vgl. Geppaart in de vorige noot.
64. Alhoewel het in beginsel mogelijk zou zijn dat de rechter de inspecteur opdraagt opnieuw een beslissing te ne-

men, moet vanuit een oogpunt van proceseconomie - hierna zat immers veelal opnieuw een beroepsprocedure vol-
gen  - een dergetijke handelwijze worden afgeraden.
65. Vgl. HR 3 februari 1926, B. 3766. Vgl. de jurisprudentie van de Afdeling Rechtspraak RvS, zoals de uitspraak
van 30 mei 1978, nr. A-1 0775 (1977). Vgl. Ten Berge/Stroink, Commentaar wet AROB art. 8, blz. 35-38. Deze
hoorplicht luistert nauw. Zie bijv. AR RvS, EK 5 juni 1980, nr. A-3.0694 (1979); AR RvS EK 25 maart 1982, nr.

A-3.5317 (1980).
66. Voorlopig Verslag, 4080, nr. 4, blz. 6 1.k.
67. Memorie van Antwoord, 4080, nr. 5, biz. 10,11.
68.  Verslag  van het Mondeling Overleg tevens Eindverslag,  4080,  nr.  7,  blz.   11  en  12.
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'Gaarne zou men nader gemotiveerd zien, waarom het ongewenst of zelfs onmogelijk is, de inspecteur aan een
termijn te binden. Eventueel zou om zeer bijzondere redenen van de termijn afgcweken mogen worden.'

'Het stellen van een termijn, binnen welke de inspecteur uitspraak op een bezwaarschrift moet doen, is naar de
mening van de Minister niet mogelijk. De "zwaarte" van de gevallen waarin bezwaarschriften worden ingediend,
loopt zeer uiteen. Voor de ingewikkelde gevallen is veelal een onderzoek van de accountantsdienst noodzakelijk.
De duur daarvan is zozeer afhankelijk van de omstandigheden van het geval en de wijze, waarop de boekhouding
is gevoerd, dat het reeds om die redenen onmogelijk is, de inspecteur aan een termijn te binden. Bovendien is de
duur van een zodanig onderzoek in hoge mate afhankelijk van de medewerking, welke van de belastingplichtige
wordt ondervonden.

Ook overigens verdient het naar de mening van de Minister geen aanbeveling, hier een wettelijke termijn te std-
len. De inspecteurs zijn reeds uitdrukketijk geinstrueerd, de bezwaarschriften binnen een redelijke termijn af te
doen. Zou er een wettelijke termijn worden gesteld, dan zou vermoedelijk het gevolg zijn, dat de inspecteur de
bezwaren binnen de gestelde termijnen afwijst voor zover noggeen klaarheid is verkregen. Dit zou een juiste afdoe-
ning van zaken bepaald niet ten goede komen. terwijidaarvan bovendien een vermeerdering van het aantal beroep-
schriften zou moeten worden verwacht.

Indien een termijn zou worden gesteld, zou tevens moeten worden geregeld, welke gevolgen intreden ingeval
de  inspecteur de termijn  niet  in acht neemt.'

'De verwachting, dat de inspecteurs, als zij in tijdnood komen, de bezwaren zuilen afwijzen, werd door verschillen-
de  leden  niet  gedeeld. Deze methode zou immers de goede  naam  van de inspecteurs  bij de rechter in diskrediet
brengen. Voor het overige konden deze leden de bezwaren van de Minister wel onderschrijven. Zij hadden intussen
de indruk, dat het in vele gevallen uitermate lang duurt voordat de uitspraak door de inspecteur wordt gedaan.
Zij zouden het daarom op prijs stellen, indien van de zijde van de Minister regelmatig werd nagegaan, of hier de
nodige spoed wordt betracht.'

'De Minister deelde naar aanleiding van de laatste opmerking nog mede, dat regelmatig wordt nagegaan of zowel
met de aanslagregeling  als  met  de a fdoening  van de bezwaarschriften voldoende voortgang wordt gemaakt.'

Bij de behandeling van het ontwerp-AWR in de Eerste Kamer kwam dit punt opnieuw
aan de orde zonder dat deze discussie tot resultaat heeft geleid.69 Alle parlementaire kri-
tiek ten spijt is in de wet geen termijn opgenomen. Evenmin mochten opmerkingen na-
dien in de literatuur70 en vragen van de Tweede Kamer bij de behandeling van de wijzi-
gingen van de Wet ARB hierin verandering brengen. 71

Wel is in een uitvoeringsvoorschrift bepaald dat de inspecteur een bezwaarschrift zo
spoedig mogelijk en in beginsel binnen drie maanden zal afdoen. Uit een in de periode
1 juli 1982-1 juli  1983 op de inspecties der directe belastingen gehouden proef met andere

69. Voorlopig Verslag van de Commissie van Rapporteurs, 4080, Eerste Kamer, nr. 7, biz. 6,7, Memorie van Ant-
woord, 4080, Eerste Kamer nr. 7a, biz. 91.k.
70. J.P. Scheltens, Algemene wet, blz. 620 e.v.; Ch.P.A. Geppaart, Onevenwichtigheden in de belastingwetge-
ving, Belastingconsulentendag 1968, biz. 14; J.C.K.W. Bartel, De fiscale aansprakelijkheid van de werkgever,
Belastingconsulentendag  1979,  blz.  25; L.G.M. Stevens, Belasting naar draagkracht,  biz.  544;  L.  Wolfsbergen.
Geschillen in belastingzaken, biz. 38; J.W. Zwemmer, in dezelfde brochure, blz. 50; Ch. J. Langereis, in dezelfde
brochure, blz. 63 en WFR 1982/5550. Zie evenwel J. van Soest in de bundel Quod licet Jovi, biz. 68.
71. Voorlopig Verslag,   16  848,  nr.  5,  blz. 2; Voorlopig Verslag,   17  379,  nr.  5,  blz. 2, Memorie van Antwoord
16 848, nr. 6-7, biz. 3, Memorie van Antwoord 17 379, nr. 6, biz. 2; Handelingen Tweede Kamer 30 september
1982, biz.  139. Het enige dat deze vragen hebben opgeleverd is een mededeling van de zijde van het Ministerie van
Financien dat met een gewijzigde bezwaarprocedure wordt geexperimenteerd op een aantal inspecties. Het experi-
ment richt zich echter niet zozeer op een spoedige afdoening. MvA, 16 848, nrs. 6-7, biz. 3.
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werkwijzen blijkt dat naar schatting montenteel 60 A 70070 van de bezwaarschriften bin-
nen drie maanden wordt afgedaan72, welk percentage niet erg hoog kan worden ge-
noemd.

De redenen die bij de invoering van de AWR zijn aangevoerd om de afhandeling van
een bezwaarschrift niet aan een wettelijke termijn te binden zijn sindsdien nauwelijks
veranderd.73 Als op een bezwaarschrift niet binnen een korte termijn kan worden
beslist, komt dat, doordat:
-  belanghebbende op verzoek van de inspecteur aanvullende gegevens en inlichtingen

moet verstrekken;
- de inspecteur overleg voert met belanghebbende en diens adviseur;
- de inspecteur nader onderzoek instelt;
-  het bezwaarschrift is ingediend ter bewaring van rechten en (derhalve) niet is gemoti-

veerd.

Dat deze argumenten de introductie van een wettelijke termijn zouden belemmeren,
waag ik te betwij Men. Zo is het niet begrijpelijk waarom zij niet evenzeer zouden gelden
voor de Arob-bezwaarprocedure, waarin een wettelijketermijn van dertig dagen(!) is op-
genomen. Naar mijn oordeel is het mogelijk om met inachtneming van een aantal knel-
punten tot de invoering van een wettelijke termijn te komen, die de belastingadministra-
tie voor een evenwichtige behandeling voldoende tijdsruimte en de belastingplichtige
meer rechtszekerheid biedt.

Alhoewel een wettelijke termijn ontbreekt, kan men zich intussen afvragen of een wei-
gering op het bezwaarschrift uitspraak te doen in het positieve belastingrecht - naar ana-
logie met art. 3 Wet Arob - met een uitspraak kan worden gelijkgesteld.

In de praktijk zal een 'botte' weigering niet vaak voorkomen, veeleer zal de admi-
nistratie geen beslissing geven en niet reageren op een verzoek daarom. Het Hof Leeu-
warden besliste in een geval waarin een gemeenteraad na ruim twee jaar nog geen beslis-
sing had gegeven op een bezwaarschrift, dat belanghebbende geen rechtsgeldig beroep
kon instellen. 74

Nu werd belanghebbende nog in zijn beroep niet-ontvankelijk verklaard maar, zo
dreigde het Hof, wanneer de beslissing niet binnen zeer korte termijn wordt genomen,
zal het nalaten worden aangemerkt als een weigering op het bezwaarschrift te beschik-
ken, die met een afwijzende beschikking gelijk moet worden gesteld. Mede op grond van
deze uitspraak acht ik het zeer goed verdedigbaar dat het niet binnen een redelijke termijn
beslissen op een bezwaarschrift als een weigering en dus als een afwijzende beschikking
moet worden beschouwd, waartegen beroep mogelijk is.75 Het rekbare 'binnen redelij-

72. Tweede Kamer, 1982-1983, 17 875, nr. 15.
73. Vgl. Verslag MondelingOverleg tevens Eindverslag, Tweede Kamer, 1957-1958,4080, nr. 7, blz. 11-12; Memo-
rie van Antwoord, 16 848, 1981-1982, nrs. 6-7, blz. 2, Eerste Kamer, 1981-1982,17 100, vraag 29, Tweede Kamer,
1982-1983, 17 875, nr. 15.

74. Uitspraak van 22 november 1967, BNB 1968/217.
75. In gelijke zin Redactie V-N, Vragenrubriek,  1981, biz. 2114-2115. Gelet op het contradictoire karakter lijkt
het ook beter dat het nalaten van het nemen van een beslissing als een (fictieve) afwijzing dan als een (fictieve)
toewijzing wordt beschouwd. J.W. Zwemmer, Geschillen in belastingzaken, biz. 51, acht evenwel in het toe-
komstig recht een fictieve toewijzing wenselijk.
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ke termijn' houdt in dat deze termijn in verband moet staan met de gecompliceerdheid
en het belang van de kwestie waarover moet worden beslist.76 Een soortgelijk betoog
kan worden gehouden voor beslissingen op een ingediend verzoekschrift.

5.8. Positieverslechtering van de belanghebbende

In beginsel behoort een belanghebbende door een bezwaarschrift niet in een ongunstiger
positie te komen dan zonder bezwaarschrift het geval zou zijn geweest. Aldus zou men
de fiscale jurisprudentie kunnen samenvatten. Komt een inspecteur tijdens de behande-
ling van een bezwaarschrift tot de slotsom dat de aanslag niet te hoog maar te laag is vast-
gesteld, dan handhaaft hij bij de uitspraak de bestreden aanslag en legt hij, zo de omstan-
digheden dat toelaten, een navorderingsaanslag op. Mag de inspecteur een aanslag niet
verhogen, hij heeft wel de vrijheid de elementen van de aanslag, behorende tot dezelfde
grondslag, te veranderen.77 In de literatuur heet dit de leer van de interne compensatie. 78

Hierbij wordt in de opvatting van de Hoge Raad onder aanslag verstaan het nettobedrag
aan verschuldigdebelasting dat overblijft na verrekeningmethet bedrag van de voorlopi-
ge aanslagen en de in de belastingwet aangewezen voorheffingen.79

Voor de interpretatie van de Hoge Raad, die overigens strijdt met wettekst en wetsge-
schiedenis, zijn zowel rechtshistorische als redelijkheidsgronden aan te voeren.80 Het re-
delijke moet dan worden gevonden in de omstandigheid dat bij de uitspraak op het be-
zwaarschrift de formele belastingschuld zo veel mogelijk aansluit bij de materiele be-
lastingschuld, zij het dat de bovengrens van de laatste wordt bepaald door de hoogte van
de opgelegde (netto) aanslag.81 De redelijkheid wordt evenwel overschreden indien de
administratie in de bezwaarprocedure terugkomt op een element dat v66r het opleggen

76. Vgl. art. 3 Wet Arob, art. 33, lid 4, Wet ARBO.
77. Zie o.a. HR 17 mei 1961, BNB 1961/197 met noot van J. Van Soest; HR 5 februari 1964, BNB 1964/73; HR
12 januari  1972, BNB 1972/63 met noot van G.  Slot; Hof Amsterdam 4 juni  1975, nr. 489/74, V-N  1976, biz.
771; HR 12 april 1978, BNB 1978/136; HR 21 juni 1978, BNB 1978/228 met noot van J. Hollander, FED AWR:
Art. 25 : 9 met noot van Ch. J. Langereis; HR 3 januari 1979, BNB 1979/98 met noot van J.P. Scheltens, FED
AWR: Art. 25 : 10 met noot J. van Slooten; HR 3 januari 1979, BNB 1979/86. Anders: J.P. Scheltens, Navorde-
ring, biz. 175, dezelfde, Algemene Wet, blz. 454-461, die verdedigt dat interne compensatie slechts mag worden
toegepast indien het feit ook een navordering zou hebben rechtvaardigd.
78. J.P. Scheltens, Navordering, blz. 175.
79. HR 21 juni 1978, BNB 1978/228 met noot van J. Hollander, FED AWR: Art. 25 : 9 met noot van Ch.J. Lange-
reis;  HR 3 januari  1979, BNB 1979/98 met kritische noot  van  J. P. Scheltens,  FED AWR:  Art.  25  :  10 met  noot
van  J. van Slooten.
80. Vgl. de motivering in HR 3 januari 1979, BNB 1979/98 met de hiervoor vermeldenoten van Scheltens en Lange-
reis.

81. Tot de aanslag behoort niet de verhoging (HR 24 oktober 1951, B. 9090, Hof Amsterdam 6 februari 1979,
BNB 1980/81), maar naar ik meen wel de te verrekenen investeringsbijdrage ex art. 61, lid 1, Wet IB 1964 en art.
23, lid 1, Wet Vpb.  1969. Vgl. Langereis in Procedures, par. 7-1.2.4.8 van Schonis/Renes: Wet Investeringsreke-
ning (losbladig).
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van de aanslag is onderzocht en toen niet tot een correctie heeft geleid.82 Naar ik meen

geldt dit evenzeer indien de inspecteur na onderzoek in de aanslagregelende fase een cor-
rectie toepast die, naar later blijkt, onvoldoende hoog is geweest. De vrijheid tot de toe-
passing van interne compensatie wordt aldus beperkt door de algemene beginselen van
behoorlijk bestuur.81

Het uitgangspunt dat een bezwaarschrift in beginsel niet tot een positieverslechtering
van de indiener kan leiden, moet zich evenzeer uitstrekken tot diens bewijspositie. Indien
derhalve de inspecteur in een bezwaarprocedure inlichtingen verlangt of bepaalde be-
scheiden ter inzage vraagt die betrekking hebben op andere elementen dan waarop het
bezwaar zich richt, kan hij een bezwaar niet afwijzen op grond van art. 29 AWR indien
de gewenste inlichtingen of bescheiden niet worden verkregen.84 In deze lijn past geheel

dat indien geen aangifte is gedaan, en art. 29, lid 2, AWR derhalve de gehele aanslag be-

treft, een gebleken onjuistheid van 66n van de elementen van de aanslag, niet meebrengt

dat belanghebbende ook de onjuistheid van andere elementen dient aan te tonen.85 Een

soortgelijke beperking zal aangebracht moeten worden voor geval elementen waartegen
het bezwaar niet is gericht een bijzondere bewijslast met zich brengen, zoals bijvoorbeeld
het autokostenforfait.  In de meest vergaande opvatting zal interne compensatie met een

dergelijk inkomenscomponent niet kunnen plaatsvinden. Minder ver gaat de gedachte
die ik hier zou willen verdedigen - dat interne compensatie hier wel gerechtvaardigd

kan zijn, maar dat dan wel, zowel in de bezwaar- als de beroepsfase de bewijslast op de
administratie behoort te rusten. 86

Overigens betekent het voorgaande niet dat een bezwaarschrift uberhaupt niet kan lei-
den tot een hogere belastingverplichting. Het is zeer goed denkbaar dat een inspecteur
in de bezwaarfase bij nader onderzoek tot de conclusie komt dat de bestreden aanslag

te laag is. Hij behoeft dan niet alleen te volstaan met een toepassing van de interne com-

pensatie, maar kan indien aan de daarvoor geldende voorwaarden is voldaan, ook een
naheffingsaanslag of navorderingsaanslag opleggen.87 Deze voorwaarden geven naar ik

meen in de regel een indiener van een bezwaarschrift voldoende bescherming tegen on-
verwachte belastingverzwaringen. Naheffingen en navorderingen kunnen zoveel oorza-
ken hebben, waarvan het nadere onderzoek tijdens een bezwaarfase er Hn is, dat deze

82. Hof Arnhem 26 november 1976, BNB 1978/48. Zie ook HR 3 januari 1979, BNB 1979/86, waarin de Hoge

Raad de klacht dat met de inspecteur overleg is gepleegd over de elementen waarin de inspecteur nadien bij het
doen van de uitspraak op het bezwaarschrift compensatie heeft gezocht. wegens gebrek aan feitelijke grondslag
moest afwijzen.
83. Vgl. HR 12 januari 1972, BNB 1972/63.

84. HR 21 april 1971, BNB 1971/108 met kritische noot van H.J. Hofstra, FED IB '64: Art. 10 : 25.

85. Vgl. HR 26 mei 1982, BNB 1982/213 met noot van H. J. Hofstra, FED AWR: Art. 29 : 6 met noot van Ch. J.

Langereis; Hof 's-Gravenhage 6 augustus  1982,  FED Alg. W. Rijksbel.:  Art.  29  : 8. Anders en als achterhaaid

te beschouwen: HR 27 juni 1953, BNB 1953/195.

86. Vgl. Hof Arnhem 26 november 1976, BNB 1978/48: 'dat deze uitspraak niettemin zou moeten wordengehand-

haafd, indien de inspecteur zijnerzijds had doen blijken, dat de aanslag niet tot een te hoog bedrag is opgelegd'

Overigens is het ook verdedigbaar hier van de inspecteur niet meer te eisen dan dat hij aannemelijk maakt dat de

aanstag niet te hoog is.
87. Zie hierover art. 16 en 20 AWR.
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in dit kader niet als een positieverslechtering van de indiener van een bezwaarschrift mo-
gen worden gezien.

Resumerend kan men stellen dat het Nederlandse belastingrecht anders dan het Duitse
belastingrecht88 en andere delen van het Nederlandse administratief rechtsg in de be-
zwaarfase geen verslechtering van de positie van de indiener kent. Vanuit een oogpunt
van een goede rechtsbescherming en vooral van de rechtszekerheid is dat toe te jui-
chen.90

5.9. Inhoud van de uitspraak

De inspecteur doet in de woorden van art. 25, lid 1, AWR uitspraak.91 Het woord 'uit-
spraak' wekt de indruk dat de inspecteur zijn beslissing in nabijheid van de indiener mon-
deling weergeeft - Van Dale: 'hetgeen uitgesproken is' - wat versterkt wordt door de be-
paling dat de inspecteur een afschrift van de uitspraak aan de reclamant zendt. De werke-
lijkheid wijkt daarvan af; de beslissing op het bezwaarschrift wordt vrijwel uitsluitend
schriftelijk gegeven. Het woordgebruik moge dan niet helemaal zuiver zijn, het geeft te-
zamen met het gebruik van het begrip beschikking weI goed aan tegen welke beslissingen
bezwaar of beroep moet worden ingesteld, zulks in tegenstelling tot andere delen van het
administratief recht, waar het woord beschikking gebruikt wordt zowel voor een beslis-
sing waartegen beroep als waartegen bezwaar open staat.

Op een bezwaarschrift mag de inspecteur slechts dan uitspraak doen. Dit ligt voor de
hand, want een andere opstelling zou tot onwerkbare situaties leiden. Men kan daarbij
denken aan de vraag tegen welke uitspraak beroep kan worden ingesteld. In de betreffen-
de jurisprudentie is duidelijk bepaald dat de inspecteur de bevoegdheid mist een eerste
uitspraak te vernietigen en te vervangen door een tweede.92 Men kan dit het 'ne bis in
idem'-beginsel noemen.93 De inspecteur heeft in een tweetal groepen van gevallen de be-
voegdheid nogmaals uitspraak op een bezwaarschrift betreffende dezelfde zaak te
doen.94 Hij kan zulks zonder rechterlijke tussenkomst uitsluitend doen indien belang-

88. Vgl. § 367 Abs. 2 Satz 2 AO.
89. Rapport-ABAR, biz. 435. Beginselen van administratief procesrecht, Geschriften van de VAR LXXXIli (Ver-
slag), biz. 120-126, in het bijzonder P. J.J. van Buuren, blz. 121 en A.G. van Galenen H.Th. J.F. van Maarseveen,
125,126. Zie ook Ten Berge-Tak, blz. 275. Overigens heeft de reformatio in peius nog maar weinig aanhang.
90. Vgt. Van Buuren, Van Galen en Van Maarseveen in de vorige noot. Anders BFH v.  11.1.62 IV 235/59U, B
StBI. III  1962, 223  = St RK ESt 6 (1957) Par. 26 R. 51, waarin werd beslist dat de 'Verbdstrung' noch een inbreuk
op het beginsel van Treu und Glauben, noch op het beginsel van de rechtsstaat inhoudt.
91. Eenzelfde terminologie is te vinden in de Wet op de Vermogensbelasting 1892 Cart. 26) en de Wet op de in-
komstenbelasting 1914 Cart. 76).
92. HR 3 april 1963, BNB 1963/128, met noot van P. den Boer; zie voorts TC 5 oktober 1954, BNB 1955/111;
Hof 's-Gravenhage  17 juni  1968, BNB 1969/79.
93. Zie hierover onderdeel 4.2.9, in het bijzonder biz. 94.
94. Wei kan de inspecteur de aanslag nadien ambtshalve verminderen op grond van art. 65 AWR. TC 5 oktober
1954, BNB 1955/1 1 1. Vgl. aant. 2OA op art. 25 Vakstudie Algemeen Decl. Een zodanige vermindering kan zelfs
geschieden hangende het beroep.  HR  17 mei  1939,  B.  6913;  HR  13 mei  1970, BNB 1970/134,  FED AWR:  Art.
65 : 2 met noot van J. van Slooten.
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hebbende op zijn eerste bezwaarschrift niet-ontvankelijk is verklaard en hij alsnog -
eventueel gemachtigd op grond van art. 60 AWR - een tijdig, rechtsgeldig, tweede be-
zwaarschrift heeft ingediend. Voorts heeft de inspecteur een herkansing indien de belas-

tingrechter die de uitspraak van de inspecteur heeft vernietigd, niet zelf over het geschil
ten gronde kan beslissen, maar de inspecteur daartoe de gelegenheid moet bieden. De in-
specteur is tegenwoordig alsdan bevoegd een tweede uitspraak te geven indien:
-  hij de uitspraak premieheffing te vroeg heeft gedaan, namelijk voordat de aanslag in-

komstenbelasting, voor zover deze van belang is voor de aanslag premieheffing, on-
herroepelijk is geworden. 95

- hij op twee of meer bezwaarschriften betreffende afzonderlijke aanslagen 66n uit
spraak heeft gedaan.96

De inspecteur is alleen gehouden de uitspraak op bezwaarschrift met redenen te omkle-
den indien niet ten volle aan het bezwaar wordt tegemoet gekomen.97 Een dergelijke be-

perking kende het voor het beroepsrecht belangrijke art. 76, lid 1, Wet IB 1914 niet, art.
25,  lid  3,  Wet VB 1892 echter wel.98  In het huidige belastingrecht is het ontbreken van
een motivering van een uitspraak op een bezwaarschrift geen grond voor haar vernieti-
ging. Of, zoals de Hoge Raad in 1978 overwoog, 'dat, indien de uitspraak op een be-
zwaarschrift als bedoeld in art. 25, lid  1, AWR niet of niet voldoende met redenen is om-

kleed, dit alleen ten gevolge heeft dat het Hof, zo het de uitspraak Van de Inspecteur be-

vestigt, verplicht is zelf de grond daarvoor in zijn uitspraak op te nemen'.99 Ook op an-
dere wijze is er thans geen verdere consequentie aan een motiveringsgebrek verbon-
den.'00 Geheel bevredigend lijkt de situatie niet, maar het zal naar mijn oordeel niet een-

voudig zijn aan een dergelijk gebrek een passende sanctie te verbinden. Zo zal met name
de in het administratief recht bekende terugwijzing van het geschil naar de administratie
de belanghebbende in de regel meer nadelen dan voordelen bieden.

De vorm waarin de uitspraak moet worden gedaan is in de wet slechts summier vastge-

legd. Volstaan is met de bepaling dat de inspecteur een afschrift van de uitspraak aan
de reclamant toezendt, of het hem tegen ontvangstbewijs uitreikt. Het origineel van de

95. HR 2 juni 1965, BNB 1965/195; HR4 februari 1970, BNB 1970/64; Hof 's-Gravenhage 21 februari 1978, BNB
1979/105; Hof Amsterdam 2 april 1979, BNB 1980/109; Hof Arnhem 20 augustus 1979, BNB 1980/286; Hof
Leeuwarden 12 oktober 1979, FED AOW: Art. 42 : 22; Hof's-Hertogenbosch 21 januari 1981, FED AOW: Art.
42:  23.
96. HR 16 december 1925, W. 11 454; HR 22 februari 1928, B. 4228; HR 12 augustus 1943, AB 1943, 849, NJ
1943,  643; Hof Leeuwarden 13 september 1966,FED Gem.bel.:  83; Hof Amsterdam  11   januari   1968,  nr.
497/1967, FED Gem.bel.: 96; P. Meyjes, biz. 70 (noot 160) noemt het verbod voor de rechter om in een zodanig
geval zelf te beslissen zelfs van openbare orde. Vgl. Meyjes-Van Soest-Van den Berge, biz. 63,64,82 en 83.

97. Art. 25, lid 4, AWR.
98. Eveneens beperkt: art. 15 Besluit op de winstbelasting, art. 35, lid 5, Wet op de personele belasting 1950. art.

18 Wet op de grondbelasting.
99. HR 25 oktober 1978, BNB 1978/311, FED IB '64: Art. 24 : 121 met noot van J .M .J .H . Hamans; HR 26 maart

1980, BNB 1980/161 met conclusie van advocaat-generaal Van Soest en noot van H. J. Hofstra; J. van Soest, De

directe werking van rechtsbeginselen in het stellige belastingrecht, biz. 10; P. Meyjes, biz. 43 en 71; Meyjes-Van
Soest-Van den Berge, biz. 65; J.P. Schekens, Algemene wet, biz. 626; J.A. Smit, FED Beschouwingen: 108 e.v.
100. De in art. 91 Wet IB 1914 en art . 49 Wet VB 1892 opgenomen verhoging van 25% wegens lichtvaardig procede-
ren gold niet indien het beroep was ingesteld tegen een uitspraak die niet met redenen was omkleed.
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uitspraak blijft, zo kan men hieruit afleiden, ter inspectie. Onder een afschrift kan men
elk schriftelijk stuk begrijpen, zelfs een brief voldoet daaraan, ook al is die vorm in de
ogen  van  de  Hoge  Raad niet aanbevelenswaardig.10'  Deze  op het eerste gezicht  wat
merkwaardige opstelling kan naar ik meen aldus worden verklaard, dat een belangheb-
bende uit een brief wellicht niet onmiddellijk begrijpt dat deze een uitspraak op zijn be-
zwaarschrift bevat.'02 Kennelijk geeft de Hoge Raad de voorkeur aan de - vooral door
de rijksbelastingdienst - gebruikte standaardformulieren, waaruit, zoveel is zeker, in de
regel duidelijk blijkt dat er sprake is van een uitspraak op het bezwaarschrift. Ook deze,
via automatiseringssystemen voortgebrachte, uitspraken kunnen evenwel problemen
oproepen bij belanghebbenden. 103

Soms hangt de vorm af van de inhoud van de uitspraak. Zo is het bij de inkomstenbe-
lasting gebruikelijk in geval van een handhaving van de bestreden belastingbeschikking
of een niet-ontvankelijk verklaring van de belanghebbende, de uitspraak op de inspectie
te concipieren. Wijzigt bij de uitspraak evenwel een element van de bestreden belasting-
aanslag, zoals in geval een bezwaar geheel of gedeeltelijk gegrond is, dan wordt de afdoe-
ning  via het automatiseringscentrum in Apeldoorn geleid, en ontvangt de indiener  een
langs mechanische weg voortgebracht, niet-ondertekend, afschrift waarop een stan-
daardformulering vermeld staat. '04 Juist in het geval dat slechts gedeeltelijk aan het be-
zwaar wordt tegemoet gekomen ontbreekt aldus in feite een adequate redengeving omdat
dan wordt verwezen naar een redengeving die reeds op andere wijze is gegeven ('overwe-
gende, dat op gronden welke reeds zijn medegedeeld slechts ten dele aan het bezwaar kan
worden tegemoet gekomen'). Deze gronden kunnen telefonisch, maar ook per afzonder-
lijke brief zijn medegedeeld, waarbij met name de telefonische afhandeling, zo laat zich
denken, nog wel eens communicatieproblemen kan oproepen.

Wordt de redengeving per afzonderlijke brief medegedeeld, dan kan een niet gelijktij-
dige verzending van het geautomatiseerde stuk en de brief gevolgen hebben voor een
daaropvolgende beroepsprocedure. Immers, wanneer ontvangt men nu de uitspraak
waartegen men tijdig in beroep moet komen? De Hoge Raad besliste in niet geheel zuiver
geformuleerde rechtsoverwegingen, dat een uitspraak pas is gedaan indien deze com-
pleet, aangetekend, is verzonden.'05 Is derhalve een deel, bijvoorbeeld de motivering,
later verzonden, dan vangt volgens de jurisprudentie de beroepstermijn aan op het mo-
ment van verzending van het laatste deel. Ik zou willen aannemen dat de beroepstermijn
in een zodanig geval wel aanvangt  maar niet eindigt. Zie hierna onder  5.10.

101. HR 10 januari 1973, BNB 1973/83; zie ook HR 29 juni 1955, BNB 1955/298; Hof 's-Gravenhage 27 augustus
1980, FED Gem.bel.: Art. 277 : 23.
102. Evenzo H.J. Hofstra, De NV jaargang 52, biz. 8,9 Oanuari 1974).
103. Vgi. Hof Arnhem 11 juli 1979, V-N 1979, blz. 2096, waarin het Hof een belastingplichtigedie verontwaardigd
is over de 'machinale behandeling van een bezwaarschrift' tracht te overtuigen van de noodzaak van de geautoma-
tiseerde verwerking van naheffingsaanslagen en bezwaarschriften.
104. Zie de  instructieve noot  van  J.P.  Schettens bij  HR 16 november  1977, BNB 1978/17.
105. HR 8 mei  1974, BNB 1974/148; de onzuiverheid van de formutering schuilt in de laatste rechtsoverweging
waarin naar ik meen ten onrechtede toezending van het afschrift in strijd met an. 25, lid 6, AW R wordt genoemd.
Wel in strijd met art. 25 was in casu de (niet-aangetekende) toezending van het formulier. Sinds de Wet van 8 no-
vember   1984,  Stb. 533 wordt een afschrift  van de uitspraak niet aangetekend verzonden.
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Er is een aanzienlijke jurisprudentie over de vraag wanneer een uitspraak op bezwaar-
schrift voldoende is gemotiveerd.'06 Voor de onderhavige studie is deze kwestie evenwel
niet van belang, omdat een onjuiste motivering en zelfshet ontbreken van een motivering
op zich beschouwd geen grond oplevert voor vernietiging van de uitspraak.107

Bij het doen van uitspraak op een bezwaar tegen een opgelegde naheffingsaanslag,
waarin een verhoging is begrepen in de zin van art. 21, lid 1, eerste volzin, AWR zal de
inspecteur tevens een beslissing moeten nemen over een kwijtschelding van de verhoging,
een administratieve boete. Weliswaar heeft hij bij het opleggen van de naheffingsaanslag
de verhoging in de regel al ambtshalve gedeeltelijk kwijtgescholden, maar de wet bepaalt
dat de inspecteur op het bezwaar ook een kwijtscheldingsbesluit moet nemen, zelfs als
het bezwaar daartegen niet was gericht. '08  Naar het mij voorkomt zal de inspecteur bij
dit besluit weI tot een hogere maar niet tot een lagere kwijtschelding mogen besluiten dan
hij ambtshalve reeds heeft toegepast. Analoog aan de in de jurisprudentie ontwikkelde
leer dat een aanslag bij uitspraak op bezwaarschrift niet kan worden verhoogd, meen ik
dat hetzelfde mutatis mutandis geldt voor de administratieve boete. Dat de eerste kwijt-
schelding ambtshalve is geschied, doet daarbij, zoals ik in onderdeel 5.2 heb uiteengezet,
niet ter zake. Immers, noch in rechtskracht nog in vertrouwenwekkend vermogen doet
een ambtshalve gegeven vermindering onder voor een 'gewone' vermindering. Het enige
verschil tussen beide figuren is dat, zoals in onderdeel 4.2.12 is uiteengezet, de wet tegen
de eerste in de regel geen rechtsmiddel kent. 109

In de regel bevat een belastingbeschikking een vermelding van de bezwaar- of be-
roepsmogelijkheden. Dit geldt met name voor de op standaardformulieren weergegeven
beschikkingen van de rijksoverheid. Een ontbreken van een zodanige vermelding houdt
weliswaar geen grond in voor vernietiging van de beschikking" , maar kan er wel toe
leiden dat het beroep op die grond ontvankelijk is, ook al zou het na het verstrijken van
de wettelijke termijn zijn ingesteld. Naar mijn oordeel is een dergelijke belastingbeschik-
king zo gebrekkig  dat de beroepstermijn  ook  hier wel ingaat  maar niet eindigt.m  Zie
ook hierna in onderdeel 5.10. In ieder geval moet het ontbreken van het vermelden van
de beroepsmogelijkheid en de beroepstermijn als een bijzondere omstandigheid in de zin
van art. 60 AWR worden beschouwd.112

106, Zie Vakstudie Algemeen Deel, aant. 24 en 25 op art. 25 AWR.
107. Het gevolg van deze jurisprudentie is dat een ongemotiveerde, geautomatiseerde, uitspraak zonder verwijzing
naar een formulier met redengeving wei de beroepstermijn doet aanvangen, maar eenzeifde uitspraak met een zo-

danige verwijzing niet, zolang het formulier niet is verzonden.

108. In gelijke zin J.P. Schettens, Algemene wet, biz.  591.  Zie voor een dergelijk geval Hof Leeuwarden 9 april
1982, FED AWR: Art. 25 : 13. Heeft de inspecteur nagelaten een dergelijk besluit te nemen dan moet de rechter

dit bij uitspraak over het geschil doen. HR 18 juni 1980, BNB 1980/221 met noot van J.P. Scheltens.

109. Zie evenwel het verheugende arrest HR 24 augustus 1983, BNB 1983/279, FED AWR: Art.  12 : 5 met noot
van Ch.J. Langereis.
110. HR 2 juni 1976, BNB 1976/166. Zie Ministeriele Resolutie 19 maart 1971, nr . B 71/4232, V-N 1971, biz. 290.
111. Hof 's-Gravenhage 7 april 1981, nr. 37/81 E VII, FED Gem.bel.: Art. 275 : 5 met noot van D. Brull. Het
Hof overweegt dat een uitspraak zonder vermelding van de mogelijkheid van beroep en de termijn waarbinnen
zulks alsdan zou moeten geschieden geen 'behoorlijke uitspraak' is. Het lijkt mij, anders dan het Hof overweegt,
beter in zo'n geval ervan uit te gaan dat de beroepstermijn wel ingait, maar niet eindigt.
112. De argumentatie voor die zienswijze is dat het ontbreken van een dergelijke vermelding een afwijking is van
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5.10. Verzending van de uitspraak

De wet bepaalde dat de inspecteur een afschrift van de uitspraak bij aangetekende brief
aan de reclamant zendt ofhet hem tegen ontvangbewijs uitreikt. Had een gewone en geen
aangetekende verzending plaatsgevonden, dan had dat volgens vaste jurisprudentie tot
gevolg dat de beroepstermijn niet aanvangt."3 Met het vervallen van de aangetekende
verzending van de uitspraak bij de Wet van 8 november 1984, Stb. 533, heeft deze ju-
risprudentie haar gelding verloren. Zoals ook in onderdeel 5.9 opgemerkt is, was een zo-
danige zienswijze onjuist: de beroepstermijn neemt weI een aanvang - zodat rechtsgeldig
beroep kan worden ingesteld - maar zij eindigt niet. De constructie die de rechterin dezo
gevallen kiest: de beroepstermijn vangt niet aan, wat niet belet dat een rechtsgeldig be-
roep kan worden ingesteld, lijkt  niet  vrij van innerlijke tegenstrijdigheid.'14

Het is opmerkelijk dat art. 25, lid 6, AWR volstaat met een verzending of uitreiking aan
'reclamant', en geen met art. 2, lid 5, Wet ARB overeenkomende bepaling kent, op grond
waarvan de stukken bestemd voor een belanghebbende, die vertegenwoordigd wordt,
aan de vertegenwoordiger worden gericht. Niettemin moeten volgens constante
rechtspraak de uitspraak op het bezwaarschrift en de kwijtschelding van de verhoging
in de zin van art. 25, lid 5, AWR niet aan een reclamant worden gezonden, ingeval deze
zich in de bezwaarfase heeft laten vertegenwoordigen, maar aan de gemachtigde."S In-
dien de inspecteur in een zodanig geval de uitspraak op het bezwaarschrift niet aan de
gemachtigde zendt, gaat de beroepstermijn eerst in op de dag waarop de gemachtigde
daarvan kennis neemt. ' 16 Deze zienswijze geldt overigens vreemd genoeg niet voor an-
dere belastingbeschikkingen, zoals belastingaanslagen en beschikkingen (in de zin van
de AWR).

het norma/egedragspatroon van deadministratie, en dus een be'zondereomstandigheid. Het verzuim om informa-
tie te geven is weliswaar minder ernstig dan het geven van onjuiste inlichtingen, maar kan daarmee naar ik meen
voor de toepassing van art. 60 AWR op een lijn gesteld worden. Vgl. Voorzitter Hof Leeuwarden 29 maart 1960,
BNB 1961/81; Voorzitter Hof 's-Hertogenbosch 11 februari 1971, BNB 1971/239; Voorzitter Hof Leeuwarden
17 november 1982, FED AWR: Art. 60 : 21 met noot van D. Brull.
113. HR 6 oktober 1954, BNB 1954/345 met noot van G.W. Toebes; Hof's-Gravenhage 28 februari 1980, FED
Gem.bel.: Art. 227 : 18 met noot van M.J. Smid; Hof Leeuwarden 9 april 1982, FED AWR: Art. 25 : 13; Hof
's-Gravenhage 27 oktober 1980, FED AWR: Art. 26 : 12.
114. Vgl. C. van Soest, WFR 1965/4776.
115. HR 13 februari 1929, B. 4473; HR 24 september 1930, B. 4821; HR 28 oktober 1936, B. 6230; TC 8 mei 1961,
BNB 1961/288; Voorzitter Hof Leeuwarden 7 juli 1965, FED AWR: Art. 60: 2; Hof's-Gravenhage 1 april 1969,
BNB 1970/85; Voorzitter Hof 's-Gravenhage 27 januari 1970, BNB 1970/255; Voorzitter Hof Amsterdam 16
maart 1970, BNB 1971/8; Hof Amsterdam 22 oktober 1970, BNB 1971/198; TC 5 februari 1973, BNB 1974/23.
116. Voorzitter Hof Amsterdam 16 maart  1970, BNB  1971/8, Hof Amsterdam 22 oktober  1970, BNB 1971/198.
Zie ook Ch.P.A. Geppaart, WFR 1972/5075. Een enkele domiciliekeuze brengt niet mee, aldus HR 4 oktober
1950,  B. 8841, dat de inspecteur verph'cht is een afschrift van een beschikking aan dat adres te zenden.  Naar het

mij voorkomt is de waarde van deze beslissing thans niet groot meer. De toepassing van de door de rechtspraak

ontwikkeldeleer betreffende de toezending aan een gemachtigde lijkt ook bij een enkete domiciliekeuze goed ver-
dedigbaar.
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6. Procespartij

6.1. Belastingplichtigen en inhoudingsplichtigen

6.1.1. INLEIDING

In het belastingrecht isgeen uniforme regeling getroffen wie in beroepen - veelal daaraan
voorafgaand - bezwaar kan komen tegen een belastingbeschikking. De Wet administra-
tieve rechtspraak belastingzaken spreekt weliswaar van belanghebbende, waaronder
wordt verstaan degene door of namens wie het beroepschrift bij het gerechtshof is
ingediendl, maar daarmee is verder nog niets bepaald. Integendeel, volgens die definitie
zou een ieder in het belastingrecht als belanghebbende kunnen gelden. Het gaat er ook
niet om wie de rechter kan verzoeken om een oordeel, maar, zoals Van Buuren terecht
stelt, wie bevoegd is van de rechter een uitspraak ten grondete vragen over een pretentie
hem voorgelegd.2 Een uitspraak kan een ieder die een beroepschrift indient verkrijgen,
ook al bevat het dictum dan in de regel de niet-ontvankelijkverklaring van het beroep.
Ook begrippen als belastingplichtige , hij die aangifte heeft gedaan4, hem aan wie een
aanslag is opgelegds, de aangeslagene6, de geadresseerde7, hebben in het algemeen een
te gering onderscheidend vermogen. In het Duitse belastingrecht is daarentegen w81 uit-
drukkelijk vastgelegd  wie de 'Aussergerichtliche Rechtsbehelfe': 'Einspruch'  en  'Be-
schwer' kunnen instellen. § 350 Abgabenordnung (AO) bepaalt: 'Befugt, Rechtsbehelfe
einzulegen, ist nur, wer geltend macht, durch einen Verwaltungsakt oder dessen Unter-
lassung beschwert zu sein'. Op grond hiervan wordt enerzijdseen ruim begrip belangheb-
bende gehanteerd: 'Der Verwaltungsakt braucht nicht an den Rechtsbehelfsfuhrer ge-
richtet und nicht fur ihn bestimmt zu sein; (...)', maar dat is anderzijds niet zo ruim dat
een 'actio popularis' mogelijk is: 'Die Beschwer muss im sachlichen Ergebnis der Ent-
scheidung liegen'.8

Een soortgelijke bepaling is in §  40 (2) van de Finanzgerichtsordnung (FGO) te vinden:
'Soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist, ist die Klage nur zulassig, wenn der Klfiger
geltend macht, durch den Verwaltungsakt oder durch die Ablehnung oder Unterlassung
eines Verwaltungsaktes oder einer anderen Leistung in seinen Rechten verletzt zu sein'.9

1.  Art.  2,  lid 2,  Wet ARB.
2. P.J.J. van Buuren, Kringen van belanghebbenden, blz. 6.
3. Art. 16 AWR.
4. Art. 12 AWR.
5. Art. 23 AWR.
6. HR 17 september 1980, V-N 1980, blz. 2508.
7. B.C. Punt, Ontvankelijkheid en omvang, blz. 81, Ten Berge-Tak, biz. 155.
8. H. von Wallis, in Hubschmann, Hepp, Spitater, § 350 AO, Anm. 16. Zie ook Tipke-Kruse, § 350 AO, Tz. 2.
9. K. Tipke, Steuerrecht, blz. 55 1, wijst erop dat ook het weigeren van een belastingbeschikking een beschikking
is. Aldus is er tussen § 350 AO en § 40 FGO op dit punt geen verschil.
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Volgens Von Wallis moet dit aldus worden verstaan: 'Danach soll nicht jedermann
Anfechtungs- und Verpflichtungsklage erheben kdnnen, sondern nur derjenige, der gel-
tend macht, durch den Verwaltungsakt oder seine Ablehnung oder Unterlassung in sei-
nen Rechten verletzt zu sein. w Is het begrip belanghebbende in de Duitse wettelijke re-
gelingen op het gebied van het belastingrecht omschreven, in het Nederlandse belasting-
recht is, zoals hiervoor is aangestipt, een dergelijke codificatie nog niet tot stand ge-
bracht. Niettemin is het van veel belang te weten wie bevoegd is om de rechter te verzoe-
ken over een belastinggeschil ten gronde te beslissen. Men denke met name aan degenen
die niet zelf krachtens de wet als belastingplichtig worden aangemerkt, maar die wel
(mede-)aansprakelijk zijn voor de door een derde (weI belastingplichtige) verschuldigde
belasting.11 In de literatuur,2 wordt veelal de opvatting verdedigd dat in het belasting-
recht slechts een beroepsrecht is voorzien voor degene te wiens aanzien een beslissing is
genomen. In dit hoofdstuk wordt onderzocht of en in hoeverre deze opvatting juist is.

Voor dit hoofdstuk heb ik gekozen voor een normatief uitgangspunt, waaraan ik het
positieve belastingrecht toets. Dit uitgangspunt wordt beheerst door de stelling dat ieder
die zich door een belastingbeschikking in zijn eigen, persoonlijk en rechtstreeks belang
aangetast acht, een beroep op de belastingrechter kan doen.11 Dat eigen, persoonlijke
en rechtstreekse belang zou ik in navolging van de Duitse terminologie de ' fiscale rechts-
verhouding' willen noemen.14 Als een bepaalde belastingbeschikking de fiscale rechts-
verhouding van iemand aantast, moet deze zich in mijn zienswijze tot de belastingrechter
kunnen wenden. In onderdeel 6.7 zal het begrip fiscale rechtsverhouding, nader worden
uitgewerkt.

Hoewel het niet veel zal voorkomen dat een willekeurige derde de inspecteur zal vragen
een belastingbeschikking, zoals een aanslag, te wijzigen lijkt de omschrijving 'geadres-
seerde' voor degene die als belanghebbende moet worden beschouwd te ruim." In on-
derdeel 6.1.2 wil ik het beroepsrecht onderzoeken van de belastingplichtige, waaronder
ik hier versta degene voor wie de hem geadresseerde belastingbeschikking in het bijzon-

10. H. von Wallis, in Hubschmann, Hepp, Spitaier, § 40 FGO Anm. 20. Wie aldus de bevoegdheid mist kan de
belastingbeschikking niet aanvechten, ook als due objectief strijdt met de wet. 'Hierdurch soil sowohl die Popu-
larklage als auch die Kiage von Personen ausgeschlossen werden, die zwar ein Interesse an den durch den Verwal-
tungsakt geregelten Beziehungen haben, selbst durch den angefochtenen Verwaltungsakt jedoch nicht in einer
Weise betroffen sind, die sich als eine Verletzung eigener Rechten darstellen konnte (BFH v. 21.3.75 VI, 238/71,
B St  Bl.  11  1975,669 -StRK FGO par. 40 R. 49)'.
11. Bijvoorbeeld art. 32 Wet LB 1964.
12. Van Buuren, Kringen van belanghebbenden, blz. 78-80, Punt, noot 7 supra, Ten Berge-Tak, noot 7 supra.
13. Vgl. P.C.E. van Wijmen, Recht, belang en rechtsbescherming, blz. 116-125, P.J.J. van Buuren, biz. 86-87.
Met deze omschrijving wens ik niet alleen immateriele belangen, zoals politieke, culturele en religieuze belangen
uit te sluiten, maar ook belangen die objectief moeilijk bepaalbaar zijn. Vgl. C.H. Ule, Verwaltungsprozessrecht,
biz. 166.

14. Vgl. § 40 FGO.
15. Een geadresseerde die een beschikking krijgt waarin hij terecht niet-ontvankelijk wordt verklaard in zijn be-
zwaar zou weliswaar tegen die beschikking beroep kunnen instellen, maar dat zal echter nier kunnen kiden toi
een rechterlijke beslissing ten gronde.
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der verplichtingen of rechten concretiseert. 16 In 6.1.3 wordt de beroepsbevoegdheid van
de inhoudingsplichtige behandeld.

In de daarop volgende onderdelen vindt de behandeling plaats van de privaatrechtelij-
ke en publiekrechtelijke rechtspersonen, de rechtsopvolgers en de vertegenwoordiging
in belastingzaken. Het hoofdstuk besluit met een aantal situaties waarin het bezwaar en
beroep niet wordt uitgeoefend. Waar in dit hoofdstuk wordt gesproken over het beroeps-
recht wordt ook, tenzij anders vermeld, het voorafgaande recht van bezwaar daaronder
begrepen.

6.1.2. GEADRESSEERDE; BELASTINGPLICHTIGE

Art. 5 van de Wet op de invordering bepaalt dat iedere aanslag in zijn geheel verschuldigd
is door degene 'ten wiens name dezelve op het kohier voorkomt'. In hoofdstuk 4 is be-
toogd dat niet het kohier maar de belastingaanslag als belastingbeschikking aan te mer-
ken is. Die lijn doortrekkend ligt het in de rede voor het woord kohier in art. 5 te lezen
belastingaanslag.

De tenaamstelling van de belastingaanslag is van vitaal belang voor de vraag van wie
de belastingschuld kan worden ingevorderd. Afgezien van de mogelijke aansprakelijk-
heid van derden voor de belastingschuld, is het immers primair de geadresseerde bij wie
de ontvanger om betaling aanklopt. Evenzeer is de tenaamstelling van belang voor de
vraag wie gerechtigd is bezwaar of beroep in te stellen. Een belastingplichtige, die na het
opleggen van een belastingaanslag - en derhalve in het kader van de invordering - be-
lastingschuldige heet, behoeft niet steeds een natuurlijk persoon of een rechtspersoon te
zijn. Ook niet-rechtspersoonlijkheid bezittende combinaties kunnen belastingplichtig
zijn of als inhoudingsplichtige worden aangemerkt. Zie hierover onderdeel 6.1.4.

In art. 23 AWR wordt de bevoegdheid bezwaar in te dienen beperkt tot degene aan
wie een aanslag is opgelegd, maar het lijkt erop dat een dergelijke beperking niet geldt
voor degene die bezwaar maakt tegen een naheffingsaanslag en een beschikking. Voor
deze zienswijze biedt de wetsgeschiedenis evenwel geen aanknopingspunten; ik houd het
erop dat het uit woordzuinigheid weglaten van 'de hem opgelegde' v66r 'naheffings-
aanslag'  en  'de hem gegeven' v66r 'beschikking',  niet  tot een andere bezwaar-  en  be-
roepsbevoegdheid leidt dan voor de 'aanslag'. Art. 26 AWR heeft naar mijn oordeel een
ruimere werkingssfeer: een ieder die een uitspraak op bezwaarschrift of een ander soort
'uitspraak' 17 heeft ontvangen, kan daartegen in beroep komen. Stel nu, dat een volledig
onbevoegde A een bezwaarschrift indient tegen een aanslag gericht aan en bestemd voor
B, dan zal de inspecteur A in zijn bezwaar niet-ontvankelijk moeten verklaren. Is A in
het tegen deze uitspraak gericht beroep nu wel of niet ontvankelijk? Naar mijn mening
is A inderdaad ontvankelijk in zijn beroep. Niet alleen laat zich deze opvatting verdedi-

16. Vgl. Van Buuren, blz. 75, die de geadresseerde omschrijft als degene voor wie de beschikking in het bijzonder
rechten o f verplichtingen in het leven roept, dan wei teniet doet gaan. Met mijn definitie sluit ik meer aan bij het
overwegend rechtsvaststellende karakter van de belastingbeschikking. Zie onderdeel 4.2.2.1.
17. Bijvoorbeeld ex art. 32 AWR, art. 40 Wet IB 1964.
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gen op grond van de wettekst, zij is ook redelijk, aangezien de vraag of A onbevoegd was
bezwaar in te dienen aan de belastingrechter moet kunnen worden voorgelegd.18

Terug naar de bezwaarfase. Hiervoor is geconstateerd dat de bezwaarbevoegdheid
toekomt aan degene aan wie een aanslag of naheffingsaanslag is opgelegd o f aan wie een

beschikking is gegeven. Daarbij moet prima facie onder 'degene' worden verstaan de
geadresseerde van de voornoemde aanslag of beschikking. Degene die als geadresseerde
vermeld staat, bijv. op een aanslag, moet ervan uitgaan en kunnen gaan dat hij een be-
lastingbeschikking heeft ontvangen. De aan hem geadresseerde belastingbeschikking le-
gitimeert hem een bezwaar- of beroepschrift te kunnen indienen. Daaraan doet een gerin-
ge, niet-elementaire, schrij f- of zetfout niet af. Of de toevoeging of het weglaten van 'cs'
(cum suis) aan de naam van een genothebbende krachtens zakelijk recht voor de gemeen-
telijke onroerend-goedbelasting een aanslag vernietigbaar maakt, wordt bepaald door
de  vraag  of de aanslag de identiteit  van de belastingplichtigen juist weergeeft.'9  De
vraag in hoeverre aan de met 'cum suis' aangeduide geadresseerden rechtsmiddelen toe-
komen wordt behandeld in onderdeel 6.1.4.

Vorenstaande neemt niet weg dat ook een geringe fout in de tenaamstelling een elemen-
tair belang kan hebben. Men kan hierbij denken aan het vermelden van een onjuiste voor-
letter, waardoor een ander dan de geadresseerde de belastingplichtige is, zoals bijvoor-
beeld bij familieleden het geval kan zijn. Een dergelijke fout maakt de belastingbeschik-
king niet van rechtswege nietig, maar vernietigbaar. De geadresseerde van een dergelijke
belastingbeschikking is dan ook ontvankelijk in een door hem ingesteld bezwaar of be-
roep.20 Problematischer wordt het indien een persoon van die naam geheel niet bestaat.

Hierbij moet men met name denken aan aanmerkelijke fouten in de familienaam; een
enkele vergissing in een tweede of derde voorletter lijkt minder bezwaarlijk. Een onjuiste
adressering behoeft evenmin onmiddellijk te leiden tot een gebrek in de rechtsgeldigheid
van de belastingbeschikking, zoals ingeval het gaat om een adres waar de belastingplich-
tige heeft gewoond. Anders ligt het indien het gaat om een adres waar de belastingplichti-
ge nooit heeft gewoond of dat niet bestaat. De inspecteur kan volgens de wetsgeschiede-
nis een onjuiste adressering weI maar een onjuiste tenaamstelling niet herstellen. 2t

De nieuwe belastingbeschikking met het verbeterde adres zal een nieuwe dagtekening
dragen en zal een nieuwe bezwaar- of beroepstermijn kennen. Andere verzuimen, met
name die betrekking hebben op de hoogte en samenstelling van de belastingaanslag, zul-
len hierbij niet kunnen worden gerepareerd. Daarvoor is uitsluitend de navorderings- en
naheffingsaanslag aangewezen. Het lijkt gerechtvaardigd voor alle gemaakte fouten in
tenaamstelling en adressering een criterium te zoeken dat voldoende onderscheid maakt

18. Heeft A gelijk dan is zijn bezwaar en beroep gegrond, heeft hij ongelijk dan is zijn beroep ongegrond en blijft
de niet-ontvanketijkheid van zijn bezwaar overeind.
19. HR 19 april 1978 met conclusie van advocaat-generaal Van Soest, BNB 1978/ 151 met noot van H.J . Hofstra.

Hof 's-Gravenhage 19 april 1978, BNB 1979/219. Zie voorts HR 23 december 1981, met conclusie van advocaat-

generaal Van Soest, BNB 1982/73 met noot van H.J. Hofstra, FED lB '64: Art. 44 : 9 met noot van J.C.K.W.
Bartel. Anders, maar onduidelijk: Hof's-Gravenhage 30 januari 1978, FED Gem. bet.: 285 met noot van D. Brull.
20. Zie onderdeel 4.2.11. Vgl. evenwel Vakstudie Algemeen Deel, aant. 19 op art. 11 AWR.
21. Zie MvA, Eerste Kamer, 4080, nr. la, blz. 7 1.k.
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tussen een rechtsgeldige en een van rechtswege nietige aanslag. Naar ik meen zou dat al-
dus kunnen luiden, dat een spellingfout in de tenaamstelling aan de rechtsgeldigheid van
een belastingbeschikking niet kan afdoen indien het gaat om een duidelijk herkenbare
fout, dat wil zeggen een fout die objectief gezien geen of nauwelijks twij fel laat bestaan
over de identiteit van de adressant.22 Hetzelfde geldt mutatis mutandis voor een spel-
lingfout in de adressering of zelfs voor een onjuiste adressering.  Is er echter sprake van
een niet duidelijk herkenbare fout waardoor de identiteit van de adressant onvoldoende
vaststaat, dan is mijns inziens de beschikking van rechtswege nietig. 23

In Duitsland is voor de belastingadministratie de mogelijkheid geopend een schrij f- en
rekcnfout en daarmee gelijk te stellen vergissingen te corrigeren.24 Het moet daarbij om
een fout gaan die 'offenbar' is, waaronder verstaan moet worden 'was fur alle Beteiligten
durchschaubar, erkennbar, eindeutig oder augenfallig  ist'.25 Deze problematiek lijkt
evenwel meer belang te hebben voor de inhoud van de belastingbeschikking dan voor de
tenaamstelling. Intussen is het de vraag of ook voor dit laatste in Nederland behoefte zou
bestaan aan een wettelijke regeling, welke vraag ik voorlopig ontkennend zou willen
beantwoorden.

Kan degene die een belastingbeschikking heeft ontvangen die niet voor hem bestemd
is daartegen bezwaar of beroep instellen? Naar ik meen moet een dergelijk bezwaar of
beroep niet-ontvankelijk worden verklaard, tenzij de ontvanger van de beschikking dui-

delijk maakt op Un of andere wijze hierdoor in zijn fiscale rechtspositie te zijn aangetast.
Dat laatste zou zich bijvoorbeeld kunnen voordoen indien de administratie ondanks de
fout(en) in deze, van rechtswege nietige, belastingaanslag toch tot invordering van de
naar haar mening verschuldigde belasting wenst over te gaan. Voor een dergelijk geval
moet, zoals ik in onderdee14.2.11 reeds aangaf, een termijnloze bezwaar- en beroepsmo-
gelijkheid openstaan. Vergelijk in dit verband de in Duitsland heersende opvatting dat
een belastende, niet-rechtsgeldige, belastingbeschikking ook in rechte aangevochten kan
worden door een belanghebbende, indien deze niet degene is aan wie de beschikking is
gericht.26 Eenzelfde zienswijze zou eigenlijk moeten gelden voor een belastingplichtige
die niet bestaat, bijvoorbeeld een niet-bestaande stichting, maatschap of besloten
vennootschap27, ware het niet dat een vertegenwoordiging ter processe van een dergelij-
ke niet-bestaande rechtspersoon problemen oproept. Het lijkt verdedigbaar dat als de be-

22. Bijvoorbeeld indien ik een belastingbeschikking op mijn adres ontvang ten name van Ch. J. Langerreis. Anders
wellicht: KB 26 januari 1918, nr. 58, B. 2280, waarin een gehuwde geadresseerde als mejuffrouw werd aangemerkt
en op die grond de overschrijding van de beroepstermijn niet werd aangerekend.
23. Inzoverre kan de opvatting in Vakstudie Algemeen Decl, aant. 19 op art. 11 AWR worden gedeeld.
24. § 129 AO.
25. BFH v. 29.3.66 V 109/61, BstBl. 1966, 515  = StRK AO par. 92 R. 44, BFH v. 7.6.72. R 115/70, BstBl. 1972,
743 = StRK AO par. 92 R. 56.
26. H. von Wallis, Hubschmann, Hepp, Spitater, § 40 FGO Anm 60.
27. In Hof Arnhem 24 februari 1978, BNB 1979/79, en Hof Arnhem 10 februari 1981, BNB 1982/189, werden

belanghebbenden in hun beroep niet-ontvankelijk verklaard. In gelijke zin Hof Arnhem 3 februari 1982, V-N
1982,  blz. 787, waarin een nahe ffingsaanslag opgelegd aan een  belastingplichtige met de naam A,  die niet bestaat

non-existent wordt genoemd. Ik neem aan dat de gewraakte aanslag waarschijnlijk eerder van rechtswege nietig
moet worden geacht. Zie over het verschil onderdeel 4.2.11.
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lastingadministratie zodanige 'rechtspersonen' belastbaar acht, haar vertegenwoordi-
ging en bestaan als procespartij evenmin in twijfel moeten worden getrokken. Wellicht
kan in dit geval art. 15, lid 4, van de Wet op de invordering nog rechtsbescherming
bieden28, maar zeker is dat niet.

Een bijzondere positie neemt de belastingplichtige in bij belastingen die op aangifte
worden afgedragen, zoals bijvoorbeeld de loon- en dividendbelasting. In dat geval is de
belastingplichtige wel het belastingsubject, maar rust op de inhoudingsplichtige de plicht
de verschuldigde belasting uit de belastingplichtige toekomende baten te betalen; de be-
lastingplichtige blijft dan ook in de regel passief. Niettemin heeft de wetgever de be-
lastingplichtige en niet de inhoudingsplichtige de bevoegdheid gegeven tegen een onjuiste
inhouding in bezwaar en beroep te komen. Aandacht verdient dat hier tegen de heffings-
handeling van de inhoudingsplichtige een rechtsmiddel openstaat. Zie hierover onder-
deel 4.4.3. Een bijzondere figuur bij deze belastingen  is de mogelijkheid dat de inhou-
dingsplichtige de op de inkomsten (loon, dividend respectievelijk prijs) in te houden be-
lasting voor zijn rekening neemt. 29

Heeft nu de belastingplichtige een recht op bezwaar en beroep, ook als niet hij, maar
de inhoudingsplichtige, in feite de belasting betaalt? Naar ik meen is dat inderdaad het
geval. Dat de inhoudingsplichtige met de belastingplichtige overeenkomt de belasting
voor zijn rekening te nemen, doet er niet aan af dat tenslotte, krachtens de wetssystema-
tiek, de belastingplichtige deze betaalt. De 'overgenomen' belasting gaat immers tot de
te belasten inkomsten behoren. Hoewel het dus paradoxaal lijkt, meen ik dat de be-
lastingplichtige ook in een zodanig geval kan volhouden dat hij bezwaar heeft tegen het
bedrag aan belasting dat van hem is ingehouden.

Soms vermeldt de wet niet met zoveel woorden wie belastingplichtige is, maar stelt zij
de heffing veilig door een samenstel van regelen omtrent de aansprakelijkheid. Zo ver-
meldtart. 60, lid 3, Successiewet 1956, dat zowel de schenker als de begiftigde hoofdelijk
aansprakelijk zijn voor het recht van schenking.lo Het zal dan ook niet verwonderen dat
in een dergelijke situatie ieder van beiden het recht heeft bezwaar en beroep in te stellen
tegen een de begiftigde opgelegde aanslag; zijn positie verschilt immers nauwelijks van
die van een belastingplichtige. 3l

6.1.3. INHOUDINGSPLICHTIGE

Tot de hiervoor genoemde geadresseerden kan ook gerekend worden hij die niet door de
wet als belastingplichtige wordt aangewezen, maar die toch in een bijzondere rechtsver-

28.  Verg.  C. J. van Zeben, A.C.J. Straathof, Het invorderingsrecht  van de fiscus, aant.  12 op art.  15  Inv.  wet.
29. Art. 5, lid 2, Wet div. bel.  1965, art. 5, lid 2, Wet kans. bet. Bij de loonbelasting ontbreekt een uitdrukkelijke
bepaling, maar het 'overnamesysteem' past onmiskenbaar in de structuur van de loonbelasting. Vgl. aant. 23 op
art. 10 Vakstudie Loonbelasting.
Een andere opvatting zou bovendien tOt het ongerijmde gevolg leiden dat bij overname van de belasting, noch
de inhoudingsplichtige noch de belastingplichtige bezwaar en beroep kan instellen.
30. Schuttevaer-Zwemmer, De Nederlandse successiewetgeving, blz. 307.
31. HR 28 juni 1967/228 met noot van H. Schuttevder.
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houding staat tot de belastingadministratie. Het gaat daarbij om belastingen die inge-
houden en afgedragen moeten worden: loonbelasting, dividendbelasting en, soms,
kansspelbelasting. Degene die verplicht is deze belasting op aan belastingplichtige toeval-
lende baten in te houden en af te dragen, wordt wettelijk de inhoudingsplichtige ge-
noemd.

Ook een niet-rechtspersoonlijkheid bezittende combinatie, zoals een vennootschap
onder firma en een maatschap, kan inhoudingsplichtige zijn. Indien de inhoudingsplich-
tige de belasting die hij moet inhouden en afdragen niet inhoudt en/of afdraagt, wordt
aan hem een naheffingsaanslag opgelegd. De mogelijkheid voor de inhoudingsplichtige
om als zodanig in bezwaar en beroep te komen is door de wetgever beperkt tot de hem
opgelegde naheffingsaanslag; tegen de door de inhoudingsplichtige te veel afgedragen
belasting staat deze geen rechtsmiddel ter beschikking. Bij de parlementaire behandeling
van de AWR werd door Tweede-Kamerleden dan ook terecht de vraag gesteld, of inhou-
dingsplichtigen het recht van bezwaar (en beroep, L) toekomt ter zake van het bedrag
dat hij van een ander heeft ingehouden en afgedragen (bijvoorbeeld loonbelasting). Dit
zou grote ondernemingen in staat stellen een procedure te voeren die voor een aantal van
hun werknemers betekenis zou kunnen hebben.32 Andere leden voerden aan dat het ge-
wenst kan zijn dat een werkgever bezwaar maakt tegen het bedrag dat door hem (te veel)
is afgedragen. De reactie van de Staatssecretaris van Financien luidde:

'Een dergelijk recht (op bezwaar, L) zou naar het oordeel van de eerste ondergetekende ook niet op zijn plaats
zijn. Acht men het een voorded, dat zodanig recht bij grote ondernemingen de werkgever in staat zou stellen een
procedure te voeren, die wellicht voor een aantal van zijn werknemers betekenis heeft.  dan ziet men voorbij,  dat
een voor de praktijk van de belastingheffing gelijk resultaat kan worden bereikt, indien een der belanghebbende
werknemers op instigatie van de werkgever procedeert. Het door andere leden in dit verband ter sprake gebrachte
geval, dat een werkgever het juiste bedrag aan loonbelasting heeft ingehouden, doch teveel heeft afgedragen,
rechtvaardigt het recht van bezwaar aan de inhoudingsplichtige al evenmin. Dergelijke gevallen toch zullen slechts
sporadisch voorkomen en als zij zich voordoen, zal er wei steeds sprake zijn van een administratieve vergissing,
welke, nadat  zij  aan het licht is gekomen, aanstonds  in het reine zal worden gebracht.  Zou dat onverhoopt  niet
het   geval   zijn, dan staat belanghebbenden   altijd   nog het beroep   op de burgerlijke rechter ten dienste.'33

De argumenten om de inhoudingsplichtige het recht van bezwaar en beroep te onthouden
tegen de eigen inhouding en afdracht hebben de parlementariers uiteindelijk kennelijk34
overtuigd, maar waren zij ook werkelijk overtuigend? Allereerst valt op dat de proble-
matiek verengd is tot alleen de loonbelasting. Moet de mogelijkheid dat een werknemer
in feite voor zijn werkgever procedeert niet aantrekkelijk worden genoemd, dit geldt a
fortiori inzake voor een (in het buitenland wonende) aandeelhouder inzake de dividend-
belasting of een prijswinnaar inzake de kansspelbelasting. Voorts gaat de redengeving
stilzwijgend voorbij aan de mogelijkheid dat de belangen van inhoudingsplichtige en be-
lastingplichtige tegengesteld kunnen zijn. Het andere argument, dat een fout, een admi-

32. VV, Tweede Kamer, 4080, nr. 4, biz. 5, r.k., biz. 6,1.k.
33. MvA, Tweede Kamer 4080, nr. 5, biz. 10, r.k.
34. Het amendement van de heer Van Leeuwen (nr.  18) om ook de inhoudingsplichtige hier het recht van bezwaar
tegen het bedrag van de door hem afgedragen belasting te geven werd verworpen.
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nistratieve vergissing na ontdekking aanstonds in het reine zal worden gebracht lijkt wat
al te optimistisch gepresenteerd. Correctie van een fout gemaakt ten nadele van de fiscus
zal zeker diens instemming verwerven, maar met herstel van een fout gemaakt ten voor-
dele van de fiscus ligt het duidelijk anders.35 Het argument ten slotte dat de inhou-
dingsplichtige zich dan maar tot de burgerlijke rechter moet wenden is in strijd met het
vurige pleidooi dat de bewindslieden van Financien vrijwel gelijktijdig bij de behandeling
van het ontwerp van Wet ARB hebben gehouden. Hierin betoogden zij niet zonder
vrucht dat de belastingrechtspraak aan (fiscale) beroepsrechters moest worden opgedra-
gen.36

De argumenten die Minister Hofstra daarna bij de mondelinge behandeling, bij de
bestrijding van het amendement-Van Leeuwen (nr. 18), dat in een rechtsmiddel voor de
inhoudingsplichtige voorzag, naar voren bracht oogden sterker. Minister Hofstra be-
toogde dat aanvaarding van dit amendement er toe zou leiden dat over dezelfde zaak
tweemaal geprocedeerd zou kunnen worden, door de werkgever en de werknemer, het-
geen men moest zien te voorkomen. Voorts zou met de inspecteur eventueel kunnen wor-
den afgesproken dat deze over het verschil in bedrag een naheffingsaanslag zou opleg-
gen, waartegen dan weI bezwaar en beroep zou kunnen worden ingesteld.37 Het gebruik
in dit verband van het 'ne bis in idem'-argument is minder sterk dan het lijkt. Het gaat
ervan uit dat in het huidige positieve belastingrecht niet meer dan 6dn procedure over de-
zelfde zaak zou kunnen worden gevoerd. Scheltens noemt evenwel een geval waarin een
werknemer bezwaar maakt tegen een inhouding van loonbelasting terwijl de werkgever
tegelijkertijd bezwaar instelt tegen de hem opgelegde naheffingsaanslag.38 Maar boven-
dien kan gewezen worden op een groot aantal procedures die formeel niet, maar mate-
rieel wel gelijk zijn. Een voorbeeld kan dat verduidelijken. Stel, een grote onderneming
heeft 80 mensen in dienst met een gelijke functie, bijvoorbeeld metselaars, aan wie zij
eens per half jaar een nieuwe overall verstrekt. De vraag is dan of deze verstrekking loon
is in de zin van art. 10 Wet LB '64.39 Het is waar wat Minister Hofstra stelde, dat een
procedure gevoerd door 66n metselaar en door de ondernemer over dezelfde zaak gaat,
zodat daarover twee soortgelijke procedures zouden worden gevoerd. Maar dat geldt
evenzeer ingeval de 80 metselaars ieder voor zich bezwaar zouden maken. Meerdere ac-
ties over dezel fde zaak moeten vanuit een oogpunt van proceseconomie worden voorko-
men, maar of de keuze van de wetgever hier de juiste is geweest, kan sterk worden betwij-
feld. Immers, bij afdrachtbelastingen, met name bij de loonbelasting, is de belasting-
plichtige in de regel economisch en maatschappelijk de zwakste schakel - om welke reden

de heffing dan ook juist niet bij hem maar bij de inhoudingsplichtige is gelegd - die aldus

35. Vakstudie Loonbelasting, aant. 20 op art. 27. Een resolutie die het rechttrekken van deze fouten toestond is
ingetrokken. Min. Resolutie 2 juni 1965, nr. 85/7857, V-N 1965, biz. 404.
36. MvA, Tweede Kamer, 1955-1956, 3704, nr. 5, biz. 1.
37. Handelingen Tweede Kamer, 1957-1958, biz. 858, 1030-1032. Hofstra betoogde verder nog dat dan wellicht
ook territoriaal verschillende belastingrechters een oordeel zouden moeten geven, maar het is duidelijk dat dit zich
evenzeer kan voordoen bij twee beroepsprocedures aangespannen door twee werknemers die in verschillende rech-
terlijke ambtsgebieden wonen.
38. J.P. Scheltens, Algemene wet, biz. 628-629.
39. Zie bijvoorbeeld HR 15 maart  1950,  B.  8793;  HR 25 november  1981, BNB 1982/9.
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de minst 'procesgerede' partij is. Het is dan ook niet verbazingwekkend dat loonbe-
lastingprocedures gevoerd door werknemers niet veelvuldig voorkomen. De werkgever
heeft daarentegen op fiscaal terrein vaak meer deskundigheid in huis, of kan gemakkelij-
ker op een deskundige van buiten een beroep doen vanwege de veelal reeds bestaande
contacten, en is aldus vaker een gelijkwaardige opponent van de fiscus. Een niet onbe-
langrijke bijkomstigheid is dat het voor de werknemer niet altijd duidelijk zal zijn wan-
neer de inhouding, waaraan de bezwaartermijn is gekoppeld, plaatsvindt.* Men kan
denken aan de vraag of de belasting Uns per maand, kwartaal, half jaar of jaar wordt
ingehouden.41 Minister Hofstra suggereerde een omweg: men doet een aangifte die men
juist acht, maar waarvan men weet dat de inspecteur deze te laag vindt, waarna de inspec-
teur een naheffingsaanslag oplegt, waartegen w61 bezwaar of beroep kan worden in-
gesteld door de inhoudingsplichtige. Het weinig elegante van deze omweg is, dat de wet
juist aan het doen van een onjuiste aangifte een administratieve boete heeft verbon-
den.42

Een beroepsmogelijkheid voor de inhoudingsplichtige ligt misschien niet onmiddellijk
voor de hand, aangezien deze ogenschijnlijk 'slechts' belasting inhoudt en afdraagt over
aan belastingplichtigen toekomende voordelen (loon, dividend, prijzen).

Hiervoor gaf ik reeds aan dat die zienswijze onjuist is; niet alleen komt het voor dat
de inhoudingsplichtige de belasting voor haar rekening neemt, waardoor zij wel degelijk
belang heeft bij de hoogte van de verschuldigde belasting. Vaak zal een inhoudingsplich-
tige de bij haar nageheven belasting niet (kunnen) verhalen op de belastingplichtige. Daar
komt nog bij dat niet de belastingplichtige, maar de inhoudingsplichtige de in een nahef-
fingsaanslag besloten verhoging draagt. Al met al lijkt de redengeving om de inhou-
dingsplichtige een bezwaar- en beroepsmogelijkheid te onthouden niet sterk.

6.1.4. MEER DAN EEN BELASTINGPLICHTIGE; GEEN RECHTSPERSOONLIJKHEID BEZITrENDE
COMBINATIES

In onderdeel 6.1.2 is opgemerkt dat degene die een aan hem gerichte belastingbeschik-
king, in het bijzonder een belastingaanslag, heeft ontvangen daartegen bezwaar en be-
roep kan instellen. Een bijzonder probleem doet zich voor bij de gemeentelijke onroe-
rend-goedbelasting geheven op grond van art. 273 gemeentewet in verbinding met art.
2, lid 1, letter b, van het Besluit gemeentelijke onroerend-goedbelastingen.43 Op grond
hiervan wordt een belasting geheven onder meer van degene die van een onroerend goed
het genot heeft krachtens zakelijk recht. Nu doet zich veelvuldig de situatie voor dat het
onroerend goed eigendom is van meerdere personen. Men kan daarbij denken aan de
rechtsopvolgers van een overleden eigenaar, wier bevoegdheid om rechtsmiddelen aan
te wenden in onderdee16.5 aan de orde zal komen. Maar misschien van nog meer belang

40. Art. 24 AWR.
41.  Art.  19  AWR  jo.  art. 23 Uitvoeringsbesch.  AWR.  Zie  over deze problematiek uitgebreid onderdeel  7.1.2.,
biz. 189 e.v.
42. Vgl. Handelingen Tweede Kamer, 1957-1958, biz. 1031, r.k. Vgl. ook HR 11 juli 1984, met conclusie van
advocaat-generaal Van Soest, BNB 1984/268 met noot van J.P. Scheltens.
43. Wet van 29 juli 1851, Stb. 85, respectievelijk KB van 14 oktober 1971, Stb. 616.
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is de situatie bij echtgenoten die, al of niet in gemeenschap van goederen gehuwd, ieder

voor de onverdeelde helft eigenaar zijn. Art. 46, tweede volzin, Wet op de grondbelas-
ting44 bepaalde dat als er voor een eigendom twee of meer belastingplichtigen zijn, bij
de namen van een hunner het bestaan van anderen wordt vermeld. Eenzelfde handelwijze
vindt toepassing bij de belastingaanslagen inzake de gemeentelijke onroerend-goedbe-

lastingen betreffende degenen die het genot hebben van een onroerend goed krachtens
een zakelijk recht en zij die een dergelijk goed feitelijk gebruiken.45 Vaak treft men hier
toevoeging aan van de letters e.a., e.c.46 of c.s.47 Maar ook bij andere belastingen, met

name belastingen die meer object- dan subjectgericht zijn, kan de tenaamstelling van
aangiften en belastingaanslagen op soortgelijke wijze worden toegepast. Men kan hierbij
bijvoorbeeld denken aan de omzetbelasting, waarin de tenaamstelling van een fiscale

eenheid bijzondere problemen oproept. 48

Heeft de tenaamstelling van het aanslagbiljet of een andere belastingbeschikking nu

gevolgenvoorde beroepsbevoegdheid van degenen die al of niet met een of andere verza-

melnaam zijn aangeduid? Voor een beantwoording van deze vraag moet een aantal situa-
ties worden onderscheiden. Zo kan de wet - en in die gevallen dus ook de administratie
- voor 66n bepaalde belastingschuld meer dan den belastingplichtige aanwijzen, die ieder

op zich als een zelfstandige belastingplichtige meet worden gezien. Voorts kunnen be-

lastingplichtigen in die gevallen tezamen een combinatie vormen die geen rechtspersoon-
lijkheid bezit.49 Zoals reeds is uiteengezet, behoeft de belastingplichtige niet steeds een

natuurlijk of rechtspersoon te zijn; een maatschap, vennootschap onder firma, vereni-

ging zonder rechtspersoonlijkheid, een besloten vennootschap in oprichting, een 'vaste

inrichting', zelfs een 'combinatie' tout court kanevenzeer als belastingplichtige o f inhou-
dingsplichtige en dus als belastingschuldige worden aangemerkt.50 In het eerste geval -

44. Wet van 26 mei 1870, Stb. 82.
45.  Art.  273,  lid  1,  letters  a en b, gemeentewet jo.  art.  2,  lid  L  letters a en  b Bestuit gemeentelijke onroerend-

goedbelastingen.
46. C.J. van Zeben en A.C.J. Straathof, Het invorderingsrecht van de fiscus, Inleiding § 7.
47. HR 19 april 1978, BNB 1978/151; Hof 's-Gravenhage 19 april 1978, BNB 1979/219.

48. Zie hierover de conclusie van advocaat-generaal Van Soest voor HR 23 juni 1982, BNB 1982/232, waarin de
advocaat-generaal tot de gevolgtrekking komt dat in die situatie de aangiftebiljetten en naheffingsaanslagen

gesteld (behoren te) worden ten name van de beheersende persoon. Anders:  R.C. Tuk, Omzetbelasting,  art. 7  (4)

Wet OB  1968,  aant.1, die bepleit dat deze biljetten worden gesteld ten name van de 'Fiscale eenheid B.V. X, B.V.

Y C.S.'.

49. Ook bij de fiscale eenheid ex art.  15 Wet Vpb. 1969, ontstaat er een combinatie die geen rechtspersoonlijkheid
bezit, ook al wordt zij gevormd door rechtspersonen. De wetgever heeft hier het probleem van de tenaamstelling

afdoende opgelost door te bepalen dat 'de belasting (wordt) geheven alsof de eerstbedoelde vennootschap (doch-

ter) in de laatstbedoelde (moeder) is opgegaan.' De dochter is niet langer subjectief belastingplichtig. In geval van

een fiscale eenheid ex art.15 kan een belastingaanslag gesteld worden ten name van de moedervennootschap. N.H.
de Vries en L.W. Sillevis, Cursus belastingrecht, Vennootschapsbelasting, onderdeel 2.18.A. Zie ook J. Verburg,

Vennootschapsbelasting, biz. 230-232.
50. HR 13 oktober 1954, BNB 1954/336; HR 7 maart 1956, BNB 1956/123; Hof Amsterdam 16 april 1969, BNB
1970/213; Hof Arnhem 1 5 oktober  1976, FED CoOrdinatiewet  SV:  A r t.2:1;H R 1 1 december  1974,  BNB

1975/18; Hof Arnhem25 maart 1976, FED IB'64: Art. 65 : 4; HR 30 januari 1980, BNB 1980/88. Enige jurispru-
dentie over de omzetbelasting: TC 31 oktober  1947, B. 8347; TC 29 januari  1965, BNB 1965/22; TC  17 mei 1978,

BNB 1978/89; Hof 's-Hertogenbosch 24 juni 1981, V-N 1982, blz. 338; HR 5 januari 1983, BNB 1983/76 met

conclusie van advocaat-generaal Van Soest, BNB 1983/76 met noot van L.F. Ploeger.
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de verschillende belastingplichtigen vormen geen combinatie - mag het voor het beroeps-
recht niet uitmaken of dezen nu geheel met naam en toenaam op het aanslagbiljet voor-
komen, dan weI om uitvoeringstechnische redenen slechts aangeduid worden met, al of
niet afgekort, e.a., e.c. of c.s. Allen die belastingplichtig zijn kunnen naar de heersende
leer tegen deze belastingaanslag rechtsmiddelen aanwenden.S' Deze leer acht ik juist.
Naar ik meen laat HR 9 december 1964, BNB 1965/78, anders dan J. van Soest meent,
weinig twijfel dat de aangeslagene voor het geheel van de aanslag aangesproken kan wor-
den.52 Ook voor andere belastingen dan de personele belasting kan worden aangeno-
men dat een ieder te wiens naam de belastingaanslag is gesteld, de aanslag op grond van
art. 5 van de Invorderingswet in zijn geheel, dat wil zeggen hoofdelijk, verschuldigd
is.'1 Weliswaar brengt het medeschuldenaarschap, bij betaling, een regresrecht met
zich, maar het zou, om met J. van Soest te spreken, 'zijn wettelijke rechten verkorten,
indien hij zich slechts met medewerking van de andere aangeslagene zou kunnen verdedi-
gen'.54

Op grond van de verschuldigdheid voor de gehele belastingaanslag ligt het in de rede
dat de aangeslagene deze in zijn geheel kan aanvechten. De vraag of en in hoeverre ook
anderen gebonden zijn zou ik, overeenkomstig de opvatting van Van Soest, als volgt wil-
len zien.55 Is de aanslag door de inspecteur of de rechter verlaagd, dan kan degene die
dat wil zich daarop beroepen, omdat de hogere aanslag niet meer bestaat. Maar degene
voor wie de uitslag (nog steeds) ongunstig is, zal daaraan echter niet gebonden zijn en
zal zijnerzijds afzonderlijk in beroep kunnen komen. Aan een door 66n aangeslagene met
de inspecteur gesloten compromis zijn de anderen in beginsel evenmin gehouden. Wat
nu,   indien de belastingplichtige   aan   wie een belastingaanslag is opgelegd,   een   niet
rechtspersoonlijkheid bezittende combinatie is, gevormd door natuurlijke en/of
rechtspersonen, bijvoorbeeld een ondernemer in de zin van art. 7 Wet OB 1968? Kan dan
de combinatie een rechtsmiddel aanwenden, kunnen de natuurlijke en/of rechtsperso-
nen die geacht worden deze combinatie te vormen ook ieder voor zich beroep instellen
en kunnen de (rechts)personen in rechte betwisten dat zij tot de aangeslagen combinatie
behoren? De eerste vraag kan, gelet op vaste jurisprudentie, bevestigend worden beant-

51. HR 17 februari 1937, B. 6354; HR 12 juni 1940, B. 7173, HR 9 december 1964, BNB 1965/78, met noot van
J.  van  Soest; P. Meyjes,  biz.  22,  noot 68; Meyjes-Van Soest-Van den Berge,  biz.  23.
52. J. van Soest, in zijn noot bij HR 9 december 1964, BNB 1965/78. Anders H.J. Hofstra, Inleiding, biz. 283.
53. Een bijzondere plaats nam art. 49, lid 2, Successiewet 1956 in, op grond waarvan op het aanslagbiljet dat ten
name van de erflater luidde, zo meer dan Un persoon iets verkreeg, het verschuldigde bedrag per verkrijger werd
aangewezen. in Meyjes-Van Soest-Van den Berge, biz. 23, wordt nog opgemerkt dat de wet niet vermeldde aan
wie de aanslag werd opgelegd, maar inmiddels is daarin bij de Wet van 8 november 1984, Stb. 545 voorzien. Niet
alleen is thans de AWR voor het grootste decl van overeenkomstige toepassing verklaard voor de heffing van het
successierecht, ook kan de aangifte door de verkrijgers bij Un aangiftebiljet worden gedaan. Dit laatste houdt
mijns inziens in dat de verkrijgers ook ieder een afzonderlijke aangi fte kunnen doen. De aanslag wordt dan aan
iedere verkrijger opgelegd. Art. 54 Successiewet (nieuw) biedt dan ook naar ik meen de gelegenheid dat een be-
Zwaarschrift wordt ingediend door de verkrijger die belang heeft bij de aan een andere verkrijger uit dezelfde nala-
tenschap opgelegde aanslag of verleende vermindering.
54. J. van Soest in zijn noot bij BNB 1965/78, herhaald in zijn conclusie voor HR 23 juni 1982, BNB 1982/232.
55. Noot bij BNB 1965/78.
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woord.56 Voorts meen ik met Van Soest in zijn conclusie voor HR 23 juni 1982, BNB
1982/232, dat een aan een combinatie opgelegde belastingaanslag een deelnemer aan de-
ze combinatie op zijn minst in een deel van zijn vermogen treft, zodat iedere deelnemer
zich zonder medewerking van de andere aangeslagene kan verdedigen.57 Dit argument
zou ik ook willen hanteren voor een positieve beantwoording van de laatste vraag.

6.2. Aansprakelijke derden

6.2.1. ALGEMEEN

In onderdeel 6.1 is als normstelling aangegeven dat als een bepaalde belastingbeschikking
de fiscale rechtsverhouding aantast van een (rechts)persoon, deze zich tot de rechter moet
kunnen wenden.

Voor een derde, dat wil zeggen een (rechts)persoon die geen belastingplichtige of in-
houdingsplichtige is, ligt dat moeilijk, aangezien een algemene regel ontbreekt op grond
waarvan iedere derde die aansprakelijk is of is gesteld, beroep kan instellen tegen de des-
betreffende belastingbeschikking. Voor een goed begrip moet een onderscheid worden
gemaakt tussen belastingplichtigen en inhoudingsplichtigen die als belastingschuldigen
kunnen worden aangewezen enerzijds, en degenen die voor een belastingschuld op grond
van enige wettelijke bepaling aansprakelijk zijn zonder zelf belastingschuldige te zijn an-
derzijds. Voor iemands beroepsmogelijkheden kan het uitmaken waarop de aansprake-
lijkheid voor een belastingaanslag berust. Daartoe zal aan de hand van het positieve recht
een aantal posities worden onderzocht. Vanwege de gecompliceerdheid en het belang van
deze materie zal hieraan uitgebreid aandacht worden besteed.

Vooropgesteld moet worden dat de aansprakelijkheid van derden voor belastingschul-
den van een belastingplichtige veelal wordt bepaald door het privaatrecht. Men denke
hierbij aan de (mede-)aansprakelijkheid van erfgenamen op grond van de artikelen  1146
en 1147 BW en aan de aansprakelijkheid van echtgenoten op grond van de in het Burger-
lijk Wetboek verankerde huwelijksgoederenregimes. Een ander voorbeeld vindt men in
art. 18 WvK op grond waarvan firmanten aansprakelijk kunnen worden gesteld voor aan
de firma opgelegde naheffingsaanslagen loon- en omzetbelasting.

De heersende opvatting is dat aansprakelijkheid van anderen dan de belastingplichtige
een kwestie van invordering is, die in wezen de heffing van belasting niet raakt.58 Im-
mers, onder heffing verstaat men het constateren van de uit de wet voortvloeiende be-
lastingschuld. Wie deze uiteindelijk betaalt, doordat men aansprakelijk is, dan weI van-
wege de afwenteling van de heffing door de belastingplichtige, is vanuit een belastingpo-
litiek oogpunt zeker van belang, maar beinvioedt de formele vaststelling van de verschul-

56. HR 6 september 1978, BNB 1978/257; HR 19 december 1979, BNB 1980/45 met noot van C.P. Tuk.
57.  Zie ook P.J.A. Adriani, Het belastingrecht, tweede decl, biz. 122-123.
58. Zie o.a. H.J. Hofstra, Inleiding, biz. 284-285; Van Zeben en Straathof, Het invorderingsrecht van de fiscus,
blz. 64 e.v.
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digde belasting in beginsel niet. Hierna zal ik trachten aan te geven dat een dergelijke op-
vatting te beperkt is.

Naast de aansprakelijkheid die derden op grond van het privaatrecht hebben, zijn in
de meeste heffingswetten derden aangewezen die aansprakelijk zijn voor uit die wetten
voortspruitende belastingschulden. Deze aansprakelijkheid is in de fiscale wetgeving op
een onoverzichtelijke manier geregeld. Het gebrek aan overzicht wordt vooral veroor-
zaakt door de omstandigheid dat de aansprakelijkstelling in de loop van decennia in de
verschillende heffingswetten verschillend is geregeld. Wellicht is een andere oorzaak dat
het onderwerp op de grens ligt van heffing en invordering, waarbij met name de aandacht
voor de heffingszijde niet overmatig is (geweest).59 Het is overigens niet zozeer de di-
aspora van bepalingen over aansprakelijkheid die het terrein moeilijk toegankelijk
maakt. Daaraan zijn eerder debet de verschillende methoden van aansprakelijkstelling,
welke een verschillende invloed uitoefenen op de beroepsmogelijkheden van de aan-
gesprokenen.

Er zijn op het gebied van de aansprakelijkstelling twee hoofdlijnen aan te geven. De
eerste houdt in dat een derde pas aansprakelijk is, nadat deze bij een beschikking in de
zin van de AWR aansprakelijk is gesteld door de inspecteur. De aansprakelijkheid vloeit
weliswaar voort uit de belastingwet, maar komt in dat geval pas tot leven door de declara-
toire beschikking van de inspecteur. Een voorbeeld hiervan vindt men in art. 66 Wet IB
1964, op grond waarvan de vrouw aansprakelijk is voor een deel van de aanslag van haar
echtgenoot en de man voor een deel van de aanslag van zijn echtgenote.60 In de tweede
hoofdlijn vloeit de aansprakelijkheid evenzeer uit de wettelijke regels voort, maar be-
hoeft er geen beschikking van de inspecteur vooraf te gaan aan de invordering van de
belastingschuld van de derde-aansprakelijke. In dat geval wordt volstaan met een mede-
deling. Een voorbeeld geeft art. 27 Wet Vpb. 1969, waarin is bepaald, dat ieder der
bestuurders van een belastingplichtige zonder rechtspersoonlijkheid of van een vereni-
ging zonder volledige rechtsbevoegdheid aansprakelijk is. 61

59. De aansprakelijkheid is vooral als een probleem van de invordering bezien. W.P. Erasmus, invordering van
belastingen, biz. 51-79, van dezelfde, Aansprakelijkheid man, vrouw en kind voor aanslagen inkomstenbelasting,
WFR 1974/5168, A.L. de Werker, Aansprakelijkheid gehuwde vrouw, WFR 1966/4819. Een uitzondering vormt
J.P. Scheltens, Omslag van betasting over echtgenoten en mede-aansprakelijkheid, FED's Fiscale Brochures
IB:7.5.
60. De beschikkingsmogelijkheid is eerst bij de Tweede Nota van Wijzigingen getntroduceerd. In het Ontwerp was
slechts voorzien in een (voor een rechtsmiddel) niet vatbare'mededeling' (Art. 54, lid 2, Ontwerp-IB, Tweede Ka-

mer 1958-1959,5380, nr. 2). Thans kunnen zelfs ongehuwd samenwonenden aanspraketijk zijn voor elkaars be-

lastingschuld Cart. 5, lid 8 jo. art. 66, lid 1, Wet IB 1964). Bij de Wet van 30december 1983, Stb. 690 zijn het tweede
en derde lid uitsluitend qua terminologie aangepast.
61. Vgl. Vakstudie Algemeen Decl, aant. 3 en 6 op art. 2 AWR. Aangenomen moet worden dat dit inderdaad de
bedoeling is geweest van de wetgever. Zo verwijst de MvT (Tweede Kamer, 4080, nr. 3, biz.  141.k.) naar het begrip

bestuurder ontleend aan art. 24 van het Besluit op de winstbelasting, welk begrip aldaar ook gold voor de aanspra-
kelijkheid. Vgl. art. 23 van voornoemd Besluit.
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6.2.2. AANSPRAKELIJKSTELLING BIJ BESCHIKKING

Degene die ingevolge een bepaling aansprakelijk gesteld wordt bij beschikking kan daar-
tegen in bezwaar en in beroep komen. Op zich past een bepaling als art. 66, lid 3, Wet
IB 1964 - een soortgelijke regeling is te vinden in art. 20, lid 2, Wet VB 1964 - niet in
een heffingswet, aangezien, volgens de heersende leer, de aansprakelijkstelling niets met
de heffing en alles met de invordering van belastingen te maken heeft. De introductie van
hetgeven vaneen beschikking, moet danook niet zo zeer wordengezien alseen erkenning
van de aansprakelijkstelling als een element van de heffing - de uit de wet voortvloeiende
belastingschuld wijzigt hierdoor immers niet - maar om buiten twijfel te stellen dat de
belastingrechter de mogelijkheid heeft te oordelen over het bedrag waarvoor een
(rechts)persoon aansprakelijk is gesteld.62

De wet vermeldt echter niet exact wat de omvang van het beroep is. Kan de aansprake-
lijk gestelde slechts bezwaren aanvoeren tegen het feit dat en het bedrag waarvoor hij
aangesproken wordt - in verhouding tot de gehele belastingschuld - of heeft hij meer mo-
gelijkheden? Kan hij bijvoorbeeld ook opkomen tegen de hoogte van de belastingschuld
zelf, tegen een naar zijn mening onjuiste verrekening van voorheffingen, enz.? Men kan
het belang van deze vragen vooral zien in gevallen waarin de belastingplichtige zelf door
opzet, nalatigheid of onkunde geen rechtsmiddelen heeft aangewend tegen de belasting-
aanslag. Men denke aan de situatie waarin de belastingplichtige na echtscheiding is gee-
migreerd of aan een belastingplichtige die inmiddels is gefailleerd. Moet in zo'n situatie
de aansprakelijke derde van rechtsmiddelen tegen de hoogte van de aanslag verstoken
blijven? De wetsgeschiedenis lijkt inderdaad in die richting te wijzen. Zo vermeldt de
Toelichting op de Tweede Nota van Wijziging inzake art. 66 Wet IB 1964: 'Het derde
lid is zodanig geredigeerd dat het, in samenhang met artikel 23 van de Algemene wet inza-
ke rijksbelastingen, rechtsmiddelen opent tegen het bedrag waarvoor de vrouw of het
kind aansprakelijk wordt gesteld'.

De Werker meent dat een andere opvatting zou betekenen dat eventueel nadat de aan-
slag onherroepelijk is komen vast te staan, of zelfs na een eerder door de man gevoerde

procedure een nieuwe rechtsweg voor bezwaren tegen de aanslag zou worden geopend,
wat De Werker in strijd  acht  met het beginsel  'ne  bis in idem'.61

Scheltens is een andere mening toegedaan. Weliswaar kan de vrouw geen bezwaar ma-
ken tegen het totaalbedrag van de aanslag, maar zij kan toch naar Scheltens' idee de juist-
heid daarvan aan de orde stellen en dat ongeacht of tegen de aanslag nog rechtsmiddelen
openstaan. Zij is daarbij immers geen partij geweest en daarom kan haar ook niet een
materiele rechtskracht ofeventueel gezag van gewijsde worden tegengeworpen. Het gaat
hier, in de opvatting van Scheltens, om aansprakelijkheid voor de belastingschuld, in  de
zin van art. 66 Wet IB 1964, en men zal de vrouw niet het recht kunnen ontzeggen zich
te verweren tegen het bedrag daarvan en derhalve het bedrag waarvoor zij aansprakelijk

62. Tweede Kamer, 5080, Toelichting op Tweede Nota van Wijzigingen,  biz.  8,1.k.
63. A.L. de Werker, WFR 1966/4819.
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werd gesteld. Het verweer richt zich tegen de aansprakelijkheid en kan dan ook alleen
leiden tot verlaging van het bedrag ervan en niet tot verlaging van de aanslag. 64

Scheltens' opvatting is attractief, omdat zij het beroepsrecht van degene die een be-
schikking of aanslag ex art. 66, lid 3, Wet IB 1964, ontvangt inhoud geeft, maar zij doet
weI afbreuk aan het door De Werker geformuleerde'ne bis in idem-beginsel'. Voorts be-
twijfel ik of een aansprakelijkgestelde vrouw inderdaad niet de materiele rechtskracht
of het gezag van gewijsde van de aan haar man opgelegde aanslag kan worden tegenge-
worpen. Overigens zou het betoog van Scheltens evenzeer kunnen worden betrokken op
de vrouw die, los van art. 66 Wet IB 1964, op grond van het huwelijksgoederenrecht aan-
sprakelijk is voor de belastingschuld op grond van een aan haar man opgelegde aanslag.

Voordat ik mijn eigen opvatting zal uiteenzetten wil ik stilstaan bij de recente wetsge-
schiedenis  van  de Wet ketenaansprakelijkheid.61  Het mag opvallend worden genoemd
dat bij de parlementaire behandeling van de Wet ketenaansprakelijkheid met betrekking
tot art. 32c, lid 2, Wet LB 1964, dat grotendeels met art. 66, lid 3, Wet IB 1964
overeenkomt66, een vrij ruim standpunt is verwoord door de regering:

'De mogelijkheid van beroep tegen een aansprakelijkstelling voor de loonbelasting wordt gegeven in artikel 32c,
tweede lid. Degenedie aansprakelijk wordt gesteld ontvangt een beschikking, waardoor hij zijn eigen rechtsmidde-
len (bezwaar en beroep) heeft om zich tegen de juistheid van deze beschikking te verzetten, aangezien het een be-

schikking is in de zin van de Algemene wet inzake rijksbelastingen. Dit bezwaar en beroep kan zich, behalve tegen
de aansprakelijkheid als zodanig, tevens richten tegen het bedrag aan belasting waarvoor men aansprakelijk is
gesteld'67.

' Wij gaan ervan uit dat de fiscusen bedrij fsvereniging in staat zijn het bedrag van de aansprakelijkheid te kwantifi-
ceren en ook op zodanige wijze te specificeren dat de aansprakelijk gestelde zich hiertegen kan verweren. De aan-
sprakelijk gestelde kan zich legen de aansprakelijkstelling of de hoogte van het bedrag ervan verweren.68

Nu zou men kunnen stellen dat deze passages niet veellicht doen schijnen op de hiervoor
genoemde vragen over de omvang van het beroep. Immers, ook bij de beschikking ex art.
66, lid 3, Wet IB 1964, zal de aansprakelijk gestelde niet alleen tegen de aansprakelijkstel-
ling, maar ook tegen de hoogte van het bedrag waarvoor hij aansprakelijk wordt gesteld
in beroep kunnen komen.

Het verschil is echter, dat art. 66, leden 1 en 2, Wet IB 1964, aangeeft dat de derde aan-
sprakelijk wordt gesteld voor een (evenredig) deel van de verschuldigde belasting, terwijl
de (hoofd)aannemer in beginsel voor het totaal aansprakelijk is.69 In het beroep tegen
de  beschikking ex  art.  66,  lid  3,  Wet  IB  1964, kan derhalve slechts aan  de orde komen
ingeval de derde terecht aansprakelijk is gesteld, dan wel het bedrag waarvoor de derde

64.  J.P. Scheltens, Omslag van belasting,  biz.  28.

65. Wet van 4 juni 1981, Stb. 370.
66. Anders dan art. 66, lid 3, Wet IB 1964, bepaalt art. 32c, lid 2, Wet LB 1964 dat de beschikking de gronden
vermeldt waarop de aansprakelijkheid berust.
67. MvT Tweede Kamer, 15 697, nr. 3, biz. 26. Overigens is het geheel niet duidelijk welke inspecteur bevoegd
is de beschikking af te geven.  Art. 6 Uitvoeringsbeschikking AWR lijkt  ter zake niet aangepast.
68. MvA Tweede Kamer, 15 697, nr. 6, blz. 38.
69. Vgl. art. 32c, lid 2, j°. art. 32a en 32b Wet LB 1964.
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aansprakelijk is gesteld in verhouding tot de in totaal verschuldigde belasting juist is.
Maar in het beroep dat de (hoofd)aannemer kan instellen op grond van art. 32c, lid 2,
Wet LB 1964, kan derhalve de totale loonbelastingschuld van de ondernemer worden
aangevochten. Dit lijkt zelfs mogelijk ingeval de onderaannemer of de curator in het fail-
lissement van deze ondernemer eveneens bezwaar of beroep tegen de desbetreffende na-
heffingsaanslagen heeft ingesteld. Deze gedachtengang wordt versterkt door de opmer-
king van de regering bij de parlementaire behandeling van de Wet ketenaansprakelijk-
heid, dat

'de inspecteur der belastingen (...) de gronden waarop de aansprakelijkheid berust, dient te vermelden. Deze (...)
beschikking zal moeten aangeven hoe het bedrag, waarvoor aansprakelijk wordt gesteld, is vastgesteld. Wordt
door de aansprakelijk gestelde beroep ingesteld, dan hggen aHe op het geding betrekking hebbende stukken ter
inzage' (cursivering L).70

Men kan derhalve zeer goed verdedigen dat met het introduceren van de ketenaansprake-
lijkheid het 'ne bis in idem-beginsel' overboord is gezet. Hoe hier een samenloop van be-
roepsprocedures moet worden vermeden is niet geheel duidelijk."

Als deze wetshistorische opmerkingen niet zouden worden uitgestrekt tot de oudere
bepalingen waarin de beschikking van aansprakelijkstelling is neergelegd, zou degene die
een beschikking ontvangt, gebaseerd op laatstbedoelde bepalingen, sterk gehandicapt
zijn.

Een redelijke wetstoepassing brengt mee dat degene die aansprakelijk is krachtens een
'oude' beschikking, zoals art. 66, lid 3, Wet IB 1964 en art. 20, lid 2, Wet VB 1964, thans
reeds een ruimer beroepsrecht heeft. Dit recht zou niet alleen inhouden de mogelijkheid
een rechterlijk oordeel te vragen over de hoogte van het bedrag van de aansprakelijkstel-
ling en over de verhouding van dit bedrag tot de gehele aanslag, maar bovendien over
de aanstag zel f. Dit recht moet naar ik meen vooral toekomen aan aansprakelijkgestelden
ingeval de belastingplichtige zelf door opzet, onwil of onkunde van de rechtsmiddelen
geen of een onjuist gebruik heeft gemaakt of heeft kunnen maken. De intrekking van een
gerechtvaardigd beroep valt daar ook onder. Zulks geldt a fortiori als het gaat om een
belastingaanslag opgelegd naar een geschat bedrag. Het beginsel van onaantastbaarheid
van de desbetreffende belastingaanslag zou ik derhalve als uitgangspunt willen nemen,
maar voornoemde bijzondere gevallen rechtvaardigen een inbreuk daarop.

6.2.3. AANSPRAKELUKHEID ZONDER VOORAFGAANDIE AANSPRAKELIJKSTELLING

In vele belastingwetten ontbreekt als gezegd de hiervoor behandelde aansprakelijkstel-
lingbeschikking; daarin volstaat de wet met de constatering dat de derde aansprakelijk
is voor de door de belastingplichtige verschuldigde belasting. Een zodanige beschikking

70. MvA Tweede Kamer, 15 697, nr. 6, blz. 25.
71. Gelet op de grote openheid van zaken die de fiscus de aansprakelijk gestelde zal moeten bieden, lijkt samenvoe-
ging van de procedures bij de rechter mogelijk.  Zie over de vraag of hier telkens hetzelfde gerechtshof bevoegd
is, de opmerking in noot 67 supra over de territoriale competentie van de inspecteur.
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ontbreekt ook in geval van een privaatrechtelijke aansprakelijkheid van een ander dan
de belastingplichtige. Deze situatie moet worden onderscheiden van die waarin een wet
geen belastingplichtige heeft aangewezen maar slechts vermeldt wie aansprakelijk is. Zie

in dit verband art. 60, lid 3, Successiewet 1956, op grond waarvan zowel de schenker als
de begiftigde aansprakelijk zijn. Beiden kunnen naar ik meen dan als een belastingplich-
tige worden aangemerkt; elk van hen kan dan beroep instellen.72 Kan nu degene die
krachtens het belastingrecht of het privaatrecht aansprakelijk is voor de belastingschuld
van de belastingplichtige een rechtsmiddel aanwenden tegen de aan de belastingplichtige
gerichte belastingbeschikking, of tegen de invordering van voornoemde belastingschuld
bij hem op grond van zijn aansprakelijkheid?

Het ligt voor de hand eerst te bezien of de aansprakelijke derde beroep kan instellen
tegen zo'n belastingbeschikking. Zo'n geval deed zich voor in HR 25 maart 198173,
waarin een notaris bezwaar maakte tegen de voldoening van overdrachtsbelasting ter za-
ke van de verkrijging door A van onroerend goed geconstateerd bij een voor de notaris
verleden notarible akte. De notaris stelde in beroep dat er twee redenen zijn op grond
waarvan hij op eigen naam een rechtsmiddel kan aanwenden tegen de voldoening. Aller-
eerst is hij hoofdelijk aansprakelijk voor de belasting die ingevolge een voor hem verle-
den akte verschuldigd is. Voorts is de verschuldigde belasting van de rekening-courant
afgeboekt, die de notaris bij de ontvanger pleegt aan te houden. Het gerechtshof onder-
schreefop deze gronden de eigen bezwaar- en beroepsbevoegdheid van de notaris. In cas-
satie vernietigde de Hoge Raad de uitspraak van het hof met de voor deze kwestie belang-
rij ke overwegingen:

'dat artikel 24 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen, voor zover bepalende dat hij die bezwaar heeft tegen
het bedrag dat als belasting door hem op aangifte is voldaan, een bezwaarschrift kan indienen bij de inspecteur,
klaarblijkelijk het oog heeft op degene die als belastingplichtige het belastingbedrag op aangifte heeft voldaan;

dat ingevolge artiket 16 van de Wet op belastingen van rechtsverkeer de overdrachtsbelasting wordt geheven
van de verkrijger en zij mitsdien in de zin van evenbedoeld artikel 24 wordt voldaan door deze als belastingplichtige
en niet door een notaris door wie de akte ter zake van de verkrijging wordt opgemaakt, ook al wordt - zoals door
het Hof te dezen is vastgesteld - het bedrag van de belasting afgeboekt van de rekening-courant welke die notaris
bij de ontvanger aanhoudt;

dat aan een en ander niet afdoet dat die notaris op grond van artikel 18 van de Wet op belastingen van rechtsver-
keer in verbinding met artikel 6 van de Uitvoeringsbeschikking belastingen van rechtsverkeer hoo fdelijk aanspra-
kelijk is voor de belasting;

dat deze omstandigheid hem niet stempelt tot degene van wie de belasting wordt geheven;
dat derhalve die notaris - bij gebreke van een daartoe strekkende wettelijke regeling - niet bevoegd is op eigen

naam een bezwaarschrift in te dienen'.

De gevolgtrekking hieruit moet zijn, dat degene die aansprakelijk is voor de belasting-
schuld van een derde geen zelfstandige bezwaar- en beroepsbevoegdheid heeft in het be-
lastingrecht vanwege het ontbreken van een wettelijke regeling. Nu betro f het voormelde
arrest van 25 maart 1981 de situatie waarin de aansprakelijke derde tevens door middel

72. HR 28 juni 1967, BNB 1967/228, met noot van H. Schuttevaer.
73.  BNB  1981/ 171  met noot van J .P. Scheltens, FED Rechtsverkeer: Art.  18  :  1  met noot van J.K. Moltmaker;
zie ook Hof 's-Gravenhage 29 september  1981, FED Rechtsverkeer: Art.  18 : 2 met noot van J.K. Moltmaker.
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van zijn overdrachtsakte voor de belastingplichtige de aangifte verzorgt van deze voldoe-
ningsbelasting. Maar het is, gelet op de algemene bewoordingen van de rechtsoverwegin-
gen, naar mijn oordeel buiten kij f dat de beslissing van de Hoge Raad niet anders zou
zijn uitgevallen als het bezwaar en beroep een naheffingsaanslag zou hebben betroffen.
Evenmin acht ik het mogelijk, dat tegen de invordering van belasting bij een aansprake-
lijke derde een fiscaal rechtsmiddel aangewend kan worden, al was het alleen al omdat
een belastingbeschikking ter zake ontbreekt. De mededeling dat een (deel van de) be-
lastingschuld van een ingevolge de wet aansprakelijke derde wordt ingevorderd, wordt
geen (belasting)beschikking genoemd.

Getoetst aan het normatieve uitgangspunt, dat degene wiens fiscale rechtsverhouding
is aangetast een zelfstandig beroepsrecht moet hebben, zal het gelet op voormeld arrest
duidelijk zijn dat de fiscale rechtsbescherming van aansprakelijke derden veellacunes be-
vat. De door Moltmaker en Scheltens aangewezen weg naar de burgerlijke rechter lijkt
nauwelijks een aantrekkelijk alternatief, aangezien deze rechter zich waarschijnlijk zal
beperken tot een onderzoek naar de vraag of eiser terecht aansprakelijk is en eventueel
of de verhouding waarvoor eiser aansprakelijk is correct is berekend.74 Met Moltmaker
acht ik het twijfelachtig of bij de burgerlijke rechter de omvang van de belastingschuld
volledig inhoudelijk aan de orde kan komen. Een probleem waarvoor niet alleen de wet-
gever, maar ook de rechter bevreesd is, betreft het 'ne bis in idem-beginsel': de aanspra-
kelijke derde moet niet de gelegenheid hebben een geschil over de hoogte van een be-

lastingschuld aan de rechter voor te leggen als de belastingplichtige zulks eveneens heeft
gedaan. De wetgever heeft zich evenwel in de successiewetgeving niet door het 'ne bis in
idem-beginsel' laten leiden, door daarin geen belastingsubjecten aan te duiden maar
slechts aansprakelijke rechtssubjecten. Het komt mij voor dat ieder die krachtens de Suc-
cessiewet 1956 aansprakelijk is voor het verschuldigde recht bezwaar en beroep kan in-
stellen, ook al zou daardoor het 'ne bis in idem-beginsel' geweld worden aangedaan.

Betekent dit, dat intussen het voornoemde arrest van 1981 het terrein van de aanspra-
kelijkheid zonder voorafgaande beschikking beheerst? Hoezeer ik op grond van een goe-
de rechtsbescherming deze vraag graag ontkennend zou willen beantwoorden, meen ik
dat een bevestiging een beter beeld van het positieve belastingrecht geeft.

De beslissing van Hof Amsterdam van 28 april 1982, BNB 1983/211, waarbij de echt-
genote van een belastingplichtige ontvankelijk werd verklaard in haar beroep tegen een
deze opgelegde aanslag in de gemeentelijke onroerend-goedbelasting, waarvoor zij aan-
sprakelijk was, acht ik dan ook in strijd met de rechtspraak. Met name de rechtsoverwe-
ging dat ook belanghebbende een bezwaar- en beroepschrift kan indienen lijkt voor kri-
tiek vatbaar, omdat deze het 'ne bis in idem-beginsel' te zeer aantast.

6.2.4. AANSPRAKELLJKHEID VOOR ADMINISTRATIEVE BOETEN

Ingeval een derde aansprakelijk is of wordt gesteld voor een belastingschuld van een be-
lastingplichtige, strekt die aansprakelijkheid zich dan ook uit tot de aan de belasting-

74. Ziede annotatievan J.P. Scheltens in BNB 1981/171 en van J.K. Moltmaker in FED Rechtsverkeer Art. 18: 1.
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plichtige opgelegde verhoging? Een duidelijk antwoord is niet voorhanden. Enerzijds
wijst niets op een beperking van de aansprakelijkheid tot de enkelvoudige belasting; een
administratieve boete is immers wetstechnisch niet meer dan een verhoogde belasting. Bij
de parlementaire geschiedenis van de oude aansprakelijkheidsbepalingen is deze kwestie
als ik het goed zie niet aan de orde gesteld.75 Dat is wel het geval bij de Wet ketenaan-

sprakelijkheid. In art. 32 c, lid 1, Wet LB 1964 is de verhoging als bedoeld in de artikelen
21 en 22 AWR uitdrukkelijk uitgezonderd. Op die grond zou wellicht in de gevallen waar-
in de werking van laatstgenoemde bepalingen niet is uitgesloten, de verhoging weI ver-
haalbaar zijn.

Anderzijds kan het onredelijk zijn dat verhogingen opgelegd aan een belastingplichti-
ge op een derde verhaald kunnen worden. Deze zienswijze klinkt door in de toelichting
op art. 32c, lid 1, Wet LB  1964:

'Het zou naar onze mening onbillijk zijn om voor de verhoging, die het karakter heeft van een administratieve
boete welke uitsluitend een gevolg is van het handelen van de belastingschutdige, een derde hoofdelijk aansprake-
lijk te stellen'.76

Ik zie niet in waarom deze zienswijze ook niet in andere gevallen van aansprakelijkheid
zou kunnen gelden. Het lijkt voorts aannemelijk dat de aansprakelijkgestelde met be-
trekking tot de verhoging een beroep zou kunnen doen op de afwezigheid van alle schuld.
Nu verhogingen gelijkgesteld kunnen worden met een strafvervolging als bedoeld in art.
6 van de Europese Conventie maakt een zodanig verweer des te meer kans.77 Kortom,
het verhaal door de fiscus op een aansprakelijk gestelde van administratieve boeten opge-
legd aan een belastingplichtige lijkt weinig kansrijk.

6.3. Privaatrechtelijke rechtspersonen

In het algemeen levert de beroepsbevoegdheid van privaatrechtelijke rechtspersonen wei-
nig problemen op.78 Dit wordt waarschijnlijk veroorzaakt door het ruim werkende art.
42 AWR, dat in navolging van oudere regelingen en in afwijking van het privaatrecht be-
paalt dat de bevoegdheden van een lichaam in de zin van art. 2, lid 1, letter c, AWR, kun-
nen worden uitgeoefend door iedere bestuurder.79 Met deze bepaling is beoogd toetsing
door de belastingheffende instantie van de bevoegdheid van het orgaan aan de statuten,
stichtingsbrieven en dergelijke te vermijden. Het optreden in belastingzaken van iedere
bestuurder wordt om die reden, ongeacht de werking van de statuten, reglementen e.d.

75. Art. 66 Wet IB 1964, art. 20 Wet VB 1964, art. 27 Wet Vpb. 1969.
76. MvT Tweede Kamer, 15 697, nr. 3, blz. 27.
77. Zie onderdeel 3.3.3.6.
78. HR 13 mei 1936, B. 6114, HR 18 februari 1948, B. 8506.
79. Vgl. art. 18, lid 2, Uitvoeringsresolutie inkomstenbelasting 1953, Beschikking van (oorspronkelijk) 11 februari
1953, nr. 183, Stcrt. 1953,30, art. 29, lid 5, Besluit Vennootschapsbelasting 1942, dat als er meerdan twee bestuur-
ders waren de bevoegdheid het aangiftebiljet te ondertekenen gaf aan 'slechts' twee bestuurders. Zie ook art. 26,
lid  L  onder 4 en  lid 2 alsmede art.  40,  lid  2,  Wet op de personele belasting  1950.
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aan het lichaam toegerekend.80 Deze bepaling neemt niet weg dat de belastingadmi-
nistratie zal behoren te onderzoeken of zij in haar contacten met een bestuurder van het
lichaam te doen heeft." De bepalingen in de AWR bestrijken op dit punt uitsluitend de
fase van de aangifteplicht, de aanslagregeling, en de indiening van bezwaar- en beroep-
schriften, kortom de fase v66rdat een beroepschrift wordt behandeld. De vertegenwoor-
diging bij de behandeling van het beroepschrift voor het hof en de indiening van verzet-
schriften en beroepschriften in cassatie worden beheerst door art. 2, leden 3-5, en art.
13 Wet ARB.

In de Wet ARB ontbreekt een bepaling die met art. 42 AWR overeenkomt. Op histori-
sche gronden kan evenwel met Vakstudie Algemeen deel, aant. 4 op art. 2 Wet ARB wor-
den aangenomen dat art. 41-46 AWR ook van toepassing is op de behandeling van het
beroep en op de vertegenwoordiging in de cassatieprocedure. 82

Op systematische gronden kan evenwel ook worden verdedigd dat een wet die het fisca-
le procesrecht bevat niet de heffing, dat is de constatering en vaststelling, van een be-
lastingschuld regek, en dus geen belastingwet in de zin van art. 2 AWR is.81 Niettemin
lijkt het, mede gelet op de bedoeling van de wetgever, het meest voor de hand te liggen
in de lacune in de Wet ARB aldus te voorzien, dat art. 41 AWR van overeenkomstige
toepassing is.

Problematischer wordt het indien de belastingadministratie een heffing oplegt aan een
lichaam, terwijl het bestaan van een zodanig lichaam wordt betwist. Een dergelijk geval
deed  zich  voor  in  HR 18 februari  1948,  B.  8506.  Aan een naamloze vennootschap  P-
fabriek was een aanslag in de vennootschapsbelasting opgelegd. Namens de gezamenlij-
ke gerechtigden tot de P-fabriek was beroep ingesteld bij de Raad van Beroep door A,
inhoudend dat de aangeslagen NV als niet bestaand moest worden beschouwd, ook al
werd erkend dat de NV in het handelsregister stond ingeschreven. De Raad van Beroep
verklaarde A niet-ontvankelijk in zijn bij de inspecteur ingediend bezwaar. In cassatie
vernietigde de Hoge Raad de uitspraak van de Raad en verklaarde A niet-ontvankelijk

80. MvT, 4080, biz. 21. Zie voorts C. van Soest, TVVS, december 1962, nr. 8, biz. 188-189.
81. W.A.M. van Schendel, Vertegenwoordiging in privaatrecht en bestuursrecht, blz. 137.
82. MvT 4080, blz. 3, r.k.: 'Tot de hier bedoelde wettelijke bepalingen behoort ook de Wet van 19 december 1914
(Stb. 564), houdende de instelling van raden van beroep voor de directe belastingen en vaststelling van algemene
bepalingen betreffende het beroep op die colleges'. in de MvA betreffende de Wet ARB, 3704, biz. 4, r.k., wordt
opgemerkt:  ' De ondergetekenden hebben het raadzaam geacht de bepatingen omtrent de vertegenwoordiging  in
het onderhavige ontwerp te coordineren met die, welketer zake zijn opgenomen in het ontwerp (AWR, L) waarvan
met name de in artikelen 39 t/m 44 (art. 41 t/m 46 AWR, L) geregelde vertegenwoordiging te zijner tijd ook voor
het optreden in rechte zal gelden'. Zie voorts par.  6, lid 2, Leidraad AWR. De historie van beide wetten, AWR
en Wet ARB, maakt onvoldoende duidelijk waarom in art. 2, leden 3 en 4 van de Wet ARB wel een afzonderlijke
regeling is opgenomen voor de vertegenwoordiging van minderjarigen, onder curatele gestelden en ge failleerden,
die  nagenoeg  met  art.  43  AW R overeenkomt, terwijl voor de vertegenwoordiging van lichamen  in  de  Wet  ARB
een  dergelijke  met  art.  42 AWR overeenkomende bepaling ontbreekt.
83. Ch. J. Langereis, WFR 1981/5523, biz. 1318. Het in dit artikel gesignaleerde gebrek aan uniformiteit in termi-
nologie is ook  na de wetswijzigingen van 1983 in de Wet ARB (Wetten van 13 januari, Stb.  52 en 60), gebleven.
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in zijn bij de Raad ingestelde beroep.84 Zoals reeds eerder is gereleveerd, behoeft de
niet-ontvankelijkheid van een zodanig beroep geen problemen op te roepen, zolang de
administratie niet tot invordering van het niet-bestaande lichaam overgaat. Hier deed
zich het bijzondere geval voor, dat ook al zou de stelling van A - dat NV P niet bestond
- juist zijn, niettemin een aanslag in de vennootschapsbelasting kon worden opgelegd,
aangezien krachtens de destijds geldende bepalingen het bestaan van een NV steeds werd
aangenomen, 'zoodra en zoolang een vennootschap, een bedrijf of een beheer als naam-
looze vennootschap in het Handelsregister ingeschreven staat'.85 Het behoeft  geen  be-
toog dat een dergelijke fictiebepaling grote bezwaren oproept. Is een regeling, op grond
waarvan in afwijking van het privaatrecht elke bestuurder de rechtspersoon kan binden
tegenover de administratie nog aanvaardbaar, omdat een rechtspersoon zonder bestuur
zich niet snel zal voordoen, bij een niet-bestaand, fictief belastingplichtig, lichaam leidt
dat ertoe dat procesvertegenwoordiging onmogelijk is. Een niet bestaand lichaam kan
immers, hoe belastingplichtig ook, geen bestuur hebben en evenmin op een andere ma-
nier vertegenwoordigd worden.

Minder bezwaarlijk is de fictie die de wetgever in de AWR heeft geintroduceerd voor
de vertegenwoordiging van een lichaam, 'in geval van ontbinding'. Hieronder moet wor-
den verstaan de situatie waarin een lichaam verkeert, na de openbaarmaking van het
besluit tot zijn ontbinding in de Nederlandse Staatscourant.86 In dat geval wordt degene
die met de vereffening is belast als bestuurder aangemerkt.  Tot de bestuurder als bedoeld
in art. 42 AWR, wordt daarnaast gerekend de beherende vennoot van een niet als
rechtspersoon aan te merken open commanditaire vennootschap, maar ook van een an-
dere maat- o f vennootschap en de beheerder van een fonds voor gemene rekening.87 Te-
vens wordt onder een bestuurder begrepen de binnenlandse vertegenwoordiger van een
niet binnen het Rijk gevestigd lichaam.

Een bijzondere regeling is getroffen voor de fiscale eenheid als bedoeld in art. 15 Wet
Vpb. 1969. Zodra en zolang aan een aantal voorwaarden is voldaan, waarvan de belang-
rijkste is dat een besloten of naamloze vennootschap alle aandelen bezit van een andere
zodanige vennootschap, wordt op verzoek van beide vennootschappen de laatstbedoelde
in de eerstbedoelde geacht te zijn opgegaan. Tot de bedoelde voorwaarden behoren de
zgn. standaardvoorwaarden die de Minister op grond van art.  15, lid 1 en lid 3, Wet Vpb.
1969 kan en mag stellen.88 Op grond van standaardvoorwaarde nr. 8 blijven alle ver-
plichtingen die op de bestuurders o f vereffenaars van de dochtermaatschappij rusten in-
gevolge de AWR en Wet Vpb. 1969 in stand, behalve de verplichting tot het doen van

84. Het is opmerkelijk dat de Hoge Raad dezelfde fout maakt als de Raad van Beroep. Als immers een niet-
bevoegde beroep instelt, is het beroep niet-ontvankelijk en komt de rechter aan een inhoudelijke beoordeling -
zelfs ambtshalve - niet toe. De Hoge Raad had dan ook in plaats van het geven van een terechtwijzing aan de raad,
A in zijn cassatieberoep niet-ontvankelijk moeten verklaren.
85. Eerste Aanvutlingsbeschikking Vermogensbelasting 1942, Beschikking van de Secretaris-Generaal van het de-

partement van Financien van 21 mei 1942, Stort. 1 juni 1942, nr. 103.
86. Art. 31 Handelsregisterwet jo. art. 5, Boek 2, BW.
87. Art. 2, lid 2, letter b, AWR.
88. Laatstelijk gepubliceerd in de Ministeriele Resolutie van 28 april 1983, nr. 282-13 657, Stcrt. 82, BNB
1983/170.
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aangifte (art. 8 AWR).89 Men kan evenwel aannemen dat de in stand gebleven verplich-
tingen niet behoeven te worden nagekomen, voor zover de bestuurders of vereffenaars
van de moedermaatschappij ze nakomen.90 Het lijkt redelijk deze, achtste, standaard-
voorwaarde aldus te lezen dat deze alleen ziet op de belastingjaren waarop derhalve de
fiscale eenheid betrekking heeft. Het gevolg van deze zienswijze is dat het bestuur van
een gevoegde dochtervennootschap tijdens het bestaan van een fiscale eenheid zelf
rechtsmiddelen kan aanwenden tegen haar betreffende belastingbeschikkingen over de
belastingjaren v66r de voeging. Over de belastingjaren tijdens de fiscale eenheid is uit-
sluitend het bestuur van de moedervennootschap bevoegd inzake belastingbeschikkin-
gen die de combinatie betreffen. Dat alleen het bestuur van de moedervennootschap deze
competentie heeft, ligt gezien het wegvallen van de subjectieve belastingplicht van de 'ge-
voegde' dochtervennootschap en haar fictieve 'opgaan' in de moedervennootschap voor
de hand. De vennootschapsbelastingaspecten van de dochtervennootschap gedurende de
fiscale eenheid gaan uitsluitend de moedervennootschap aan.

Is de overdracht van bevoegdheden en verplichtingen in verband met het wegvallen van
de subjectieve belastingplicht van een vennootschap bij het aangaan van de fiscale een-
heid in de Wet Vpb.  1969 en de standaardvoorwaarden uitdrukkelijk geregeld, de juridi-
sche fusie is kariger bedeeld. Een juridische fusie is een rechtshandeling van twee of meer
vennootschappen waarbij een van deze het vermogen van de ander onder algemene titel
verkrijgt, of waarbij een nieuwe vennootschap die bij deze rechtshandeling door hen sa-
men wordt opgericht hun vermogen onder algemene titel verkrijgt. Een gevolg van een
juridische fusie is dat ten minste 66n vennootschap van rechtswege verdwijnt.91 Wat be-
tekent die verdwijning voor de rechten en verplichtingen van die vennootschap, in het
bijzonder voor de haar betreffende belastingbeschikkingen? Naar ik meen is deze proble-
matiek niet wezenlijk verschillend van de overgang onder algemene titel van de vermo-
gensrechtelijke betrekkingen van de erflater op diens erfgenaam. Het lijdt weinig twij fel
dat rechtverkrijgenden onder algemene titel in het uitoefenen van de bevoegdheden en
in het nakomen van de verplichtingen in de plaats treden van de erflater. In zoverre lijkt
art. 44 AWR zelfs een overbodige bepaling. 92

Ook al bepaalt de AWR niets daaromtrent, het lijkt goed verdedigbaar dat de over-
gang onder algemene titel van rechten en verplichtingen bij een juridische fusie mee-
brengt dat de verkrijgende vennootschap tegenover de fiscus van rechtswege in de plaats
treedt van de verdwijnende vennootschap.91 Dit betekent dat, aannemende dat de ver-
dwijnende vennootschap op grond van art. 16 Wet IB 1964 zal moeten afrekenen, de

89. Van 'overlijden' van de dochtervennootschap, zoals G.  Slot stelt in zijn noot bij HR 16 oktober  1985,  BNB
1986/44, is dan ook geen sprake.
90. Zie over deze voorwaarde A. J. van Soest, De regeting van de fiscale eenheid in de vennootschapsbelasting,
blz. 134-135.

91. Art. 311, lid 1, boek 2, BW.
92. MvT, 4080, blz. 221.k.: 'Aan dit voorschrift ligt ten grondslag de veronderstelling, dat de gezamenlijke recht-
verkrijgenden onder algemene titel ook  voor  wat  het formele recht betreft in de plaats treden van de overledene'.
Nog duidelijker is § 22,  lid 1, Leidraad AWR.
93. In gelijke zin P. Simonis, MBB 1983, nr. 1, biz. 1, J.A.G. van der Geld, FED Beschouwingen: 35.
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(laatste) belastingaanslag aan haar zal worden opgelegd, maar bij de verkrijgende ven-
nootschap zal worden ingevorderd. De verkrijgende vennootschap zal dan ook gerech-
tigd zijn tot de aanwending van de rechtsmiddelen waarop de verdwijnende vennoot-

schap recht kon doen gelden, als procesopvolger kunnen optreden enz., zelfs met betrek-
king tot materiele en formele schulden over belastingjaren die dateren van v66r de fusie-
datum. Hetgeen hiervoor is opgemerkt geldt mutatis mutandis evenzeer voor een
rechtspersoon die op grond van de art. 19 en 20 van Boek 2 BW wordt omgezet in een
nieuw gevormde rechtspersoon.94 Op grond van de overgang onder algemene titel van
alle rechten en verplichtingen zullen ook rechtsmiddelen en procesopvolging op de nieuw

gevormde rechtspersoon overgaan.

6.4. Publiekrechtelijke rechtspersonen

6.4.1. ALGEMEEN

Ook publiekrechtelijke rechtspersonen worden in de fiscale wetgeving als belastingsub-
jecten aangemerkt en tot nakoming van hun fiscale verplichtingen gehouden. Daarnaast
hebben sommige van deze rechtspersonen, zoals provincies, gemeenten en waterschap-
pen zelf een heffende bevoegdheid. Het ligt voor de hand dat de publiekrechtelijke
rechtspersonen zowel in hun hoedanigheid van belastingsubject als van belastingheffer
de bevoegdheid hebben rechtsmiddelen aan te wenden en geschillen te voeren. Op het
eerste gezicht lijkt het alsof de beroepsbevoegdheid van publiekrechtelijke rechtsperso-
nen, evenals bij privaatrechtelijke rechtspersonen het geval is, geregeerd wordt door art.
42 AWR. Dat artikel immers bepaalt dat de bevoegdheden van een lichaam, waaronder
art. 2, lid 1, letter c, AWR verstaat verenigingen en andere rechtspersonen, maat- en ven-
nootschappen, ondernemingen van publiekrechtelijke rechtspersonen en doelvermo-

gens, uitgeoefend kunnen worden door iedere bestuurder. Het behoeft nader onderzoek
waarom deze opvatting in de jurisprudentie geen steun vindt93, immers onder 'andere

rechtspersonen' vallen inderdaad ook publiekrechtelijke rechtspersonen. Uit de wetsge-
schiedenis van de AWR blijkt niet dat ook publiekrechtelijke rechtspersonen tot voor-
meld begrip lichamen behoren; men krijgt eerder de indruk dat de wetgever hier privaat-
rechtelijke (rechts)personen op het oog heeft gehad. De MvT, biz. 14, bevat weliswaar

de opmerking dat de opsomming van lichamen is ontleend  aan art. 15, eerste lid,  Wet
op de economische delicten, maar het is niet duidelijk of destijds begrepen is dat onder
die bepaling ook publiekrechtelijke rechtspersonen vielen.96 Uit de parlementaire ge-

94.  Vgl.  art.  28a Wet Vpb.  1969, over het bestaansrecht waaraan men  met  A.J. van Soest. Belastingen,  biz.  472,
kan twij felen. Zolang geen ontbinding van de 'oude' rechtspersoon plaatsvindt en aldus de subjectieve belasting-
plicht niet verdwijnt, zal art. 16 Wet IB 1964 niet kunnen worden toegepast.

95. HR 23 juni 1965, BNB 1965/219; Hof Leeuwarden 8 februari 1965, FED Gem. bet.: 71.
96. Op het moment van invoering van de AWR was er reeds jurisprudentie van de lagere rechter inzake veroorde-
ling van publiekrechtelijke rechtspersonen op grond van art. 15 Wet op de economische delicten. Vgl. A. Mulder,
Schets van het economisch strafrecht, blz. 92 en Hazewinkel-Suringa-Remmelink, Inleiding tot de studie van het
Nederlandse strafrecht, biz. 106. Art. 15 Wet op de economische delicten is bij de introductie van art. 51 Sr.
(nieuw), Wet van 8 april 1976, Stb. 229, vervallen.
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schiedenis van de Wet op deeconomischedelicten blijkt evenmin dat men zich realiseerde
dat ook publiekrechtelijke lichamen onder art. 15 konden vallen.97 En als de fiscale wet-
gever wel heeft voorzien dat onder andere rechtspersonen ook publiekrechtelijke
rechtspersonen vallen, is de toevoeging in art. 2, lid 1, letter c, van 'ondernemingen van
publiekrechtelijke rechtspersonen' overbodig en dus onbegrijpelijk.98 Men moet hierbij
bedenken dat een door een gemeente opgerichte en beheerste besloten vennootschap een
privaatrechtelijke rechtspersoon is, ook al verricht deze een overheidstaak. Een onderne-
ming daarentegen die door o f vanwege een gemeente wordt geexploiteerd - bijvoorbeeld
een gemeentelijk energiebedrij f - vormt een (zelfstandig) onderdeel van die gemeente en
is geen afzonderlijke rechtspersoon, maar wordt in de AWR wel als een lichaam bestem-
peld.99 Maar sterker dan de opvatting als zouden publiekrechtelijke rechtspersonen
gun lichaam zijn als bedoeld in art. 44 AWR, acht ik de stelling, dat indien en voor zover
de beroepscompetentie en vertegenwoordiging van de publiekrechtelijke rechtspersoon
in specifieke publiekrechtelijke bepalingen, zoals de Provinciewet en de gemeentewet, is
neergelegd, laatstbedoelde bepalingen aan art. 42 AWR derogeren.too Ontbreken zoda-
nige bepalingen en wordt art. 42 AWR niet uitdrukkelijk buiten toepassing gelaten, dan
zal de laatste bepaling naar ik meen onverkort gelden. Daarbij ga ik ervan uit dat als een
lichaam een dagelijks en een algemeen bestuur heeft, ieder der leden van beide besturen
het lichaam kan binden en rechtsmiddelen kan aanwenden.'m Een drietal publiekrech-
telijke rechtspersonen zal worden besproken. Voor een goed begrip zalik zowel aandacht
besteden aan de omstandigheid dat een zodanige rechtspersoon belastingplichtige of in-
houdingsplichtige kan zijn als belastingheffer.

6.4.2. PROVINCIES

Indien een provincie als belastingplichtige of als inhoudingsplichtige wordt aangemerkt,
zijn Provinciale Staten bevoegd bezwaar, beroep en cassatieberoep in te stellen; zij kun-
nen hun bevoegdheid evenwel overdragen aan Gedeputeerde Staten. 102 De commissaris
van de Koningin vertegenwoordigt de provincie in rechte op grond van art. 115 Provin-
ciewet.

Treedt een provincie daarentegen op als belastingheffer krachtens art. 146, letter a,
Provinciewet, dan geldt de bijzondere regeling van hoofdstuk XIV van die wet. Deze
houdt in dat bepalingen in de AWR inzake bezwaar en beroep met betrekking tot een

97. Handelingen, Bijlagen 1947-1948, nr. 603.
98. In gelijke zin J.P. Scheltens, Algemene wet, biz. 167, die tevens het probleem van de tenaamstelling van een
belastingaanslag signaleert.
99. Gehed los van de aanduiding als 'lichaam' staat de vraag wie subjectief belastingplichtig is. In gelijke zin J.P.
Scheltens, Algemene wet, biz.  166. Zie over de subjectieve belastingplichtige voor de vennootschapsbelasting van
indirecte en directe overheidsbedrijven: De Vries en Sillevis, Cursus belastingrecht, onderdeel 1.0.3.P.
100. Zie echter Ten Berge-Tak, biz.  182.
101. Zie over het begrip'bestuurder' de jurisprudentie vermeld door J. Remmelink, Wetboek van Strafrecht, los-
bladig, aant. 15 op art. 51 Sr.
102. Art. 89 jo. art. 88 Provinciewet, Wet van 25 januari 1962, Stb. 17.
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belastingaanslag en inzake herstel van vormverzuim en overschrijding van termijnen van
toepassing zijn, met dien verstande dat voor de inspecteur gelezen wordt Gedeputeerde
Staten.w' Tijdens de beroepsprocedure in eerste aanleg en het cassatieberoep treden Ge-
deputeerde Staten als procespartij op. lot

6.4.3. GEMEENTEN

Indien een gemeente als belastingplichtige of inhoudingsplichtige tegen een belastingbe-
schikking bezwaar, beroep of cassatieberoep instelt, is dat beroep gebaseerd op art. 212,
lid 3, gemeentewet en niet op art.  177, jo. art. 212, lid 1, gemeentewet, aangezien laatstge-
noemde bepalingen geen betrekking hebben op het voeren van een beroep tegen een ad-
ministratieve beslissing.'05 Krachtens een daartoe strekkend besluit  van de gemeente-
raad'06 - dat naar ik meen ook een algemene machtiging kan inhouden - kunnen Burge-
meester en Wethouders in bezwaar en beroep komen, en voorts alle handelingen verrich-
ten tot het verdedigen van het daarbij kenbaar gemaakte standpunt en - eventueel - een
rechtsmiddel aanwenden tegen de op het beroep of het bezwaar verkregen uitspraak of
beschikking.10' Burgemeester en Wethouders vertegenwoordigen hier de gemeente niet,
maar treden uit eigen hoofde op. 108

Treedt de gemeente evenwel op als belastingheffer, dan kan de gemeentelijke be-
lastingverordening in samenhang met art. 282 gemeentewet toestaan dat Burgemeester
en Wethouders 6dn of meer gemeente-ambtenaren aanwijzen, die voor de uitvoering van
de belastingverordening of enkele bepalingen daarvan hun plaats innemen. Dit geldt
evenzeer voor het doen van uitspraak op het tegen een belastingbeschikking ingediend
bezwaar.'09 Beroep in cassatie wordt ingesteld door Burgemeester en Wethouders  en
niet door de gemeente."0 De in art. 282 gemeentewet bedoelde ambtenaar  kan niet uit
eigen hoofde cassatieberoep instellen. /1/

103.  Art.  152b jo.  art. 146, onder a, Provinciewet. Overigens lijkt de wettekst weinig zuiver geformuleerd.  Met
name de term 'aanslag' wekt onbedoeld de indruk dat de regeting alleen betrekking heeft op een definitieve aanslag
en niet op een navorderingsaanslag.
104. Art. 152c Provinciewet jo. art. 19 Wet ARB.
105. HR 23 juni 1965, BNB 1965/219, AB 1965, blz. 828; CRvB 23 december 1963, AB 1964, biz. 291. Zie ook
P.J.J. van Buuren, Kringen van belanghebbenden,  blz.   136.  Art. 294 gemeentewet jo.  art.  19 Wet ARB zijn hier
niet van toepassing, omdat deze bepalingen uitsluitend zien op de heffing van gemeentelijke belastingen.
106. Ontbreekt het raadsbestuit dat bezwaar of beroep zal worden ingesteld dan is het bezwaar of beroep niet-
ontvankelijk. Hof Leeuwarden 8 februari 1965, FED Gem. bel.: 71.
107. HR 23 juni 1965, BNB 1965/219. Anders Hof Amsterdam 13 september 1960, BNB 1961/124, waarin een
beroepschrift ingediend door B en W in plaats van de burgemeester niet-ontvankelijk werd verklaard.
108. Vgl. P.J.J. van Buuren, Kringen van belanghebbenden, blz. 140.
109. Art. 281, lid 2, lettere, jo. 282gemeentewet in verbinding met art. 25 AWR. Zieevenwel de overgangsbepaling
XVi van de Wet van 24 december 1970, Stb. 608.
110. Art. 294 gemeentewet jo. art. 19 Wet ARB. Vgl. HR 5 september 1979, BNB 1979/268.
1 1 1.  Art.  294 zet als bijzondere bepaling art. 282 gemeentewet opzij. Wei kan de bedoelde ambtenaar als vertegen-
woordiger (gemachtigde) van B en W optreden.
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6.4.4. WATERSCHAPPEN

Indien een waterschap belastingplichtig of inhoudingsplichtig is kan, vanwege het ont-
breken van een specifieke bepaling in enige wet (in formele zin), op grond van art. 41
AWR ieder der bestuurders rechtsmiddelen aanwenden tegen een het waterschap betref-
fende belastingbeschikking.'12

Treedt een waterschap op als belastingheffer krachtens hoofdstuk IV van de Bevoegd-
hedenwet waterschappen, dan zijn bepalingen van de AWR inzake heffing, bezwaar en
beroep met betrekking tot een belastingaanslag en inzake het herstel van vormverzuim
en de overschrijding van termijnen van toepassing, waarbij het dagelijks bestuur de
plaats inneemt van de inspecteur.'13 Tijdens het geschil bij het gerechtshof en bij het in-
stellen en voeren van het cassatieberoep treedt het dagelijks bestuur als procespartij
OP.

114

6.5. Rechtsopvolgers

6.5.1. RECHTVERKRUGENDEN ONDER ALGEMENE TITEL

Men verkrijgt, aldus art. 3.4.1.1. (N)BW, goederen onder algemene titel door erfopvol-
ging, door boedelmenging en door opvolging in het vermogen van een rechtspersoon die
heeft opgehouden te bestaan. Kan nu een rechtverkrijgende onder algemene titel van de-
gene die tot beroep gerechtigd was, beroep instellen tegen een belastingbeschikking die
is genomen v66r de rechtsopvolging heeft plaatsgehad, en bij een reeds ingesteld beroep
als procesopvolger optreden?

Naar ik meen moet die vraag primair worden beantwoord vanuit het recht waarin een
dergelijke overgang is ingebed.115 Bij de boedelmenging in geval van een huwelijksge-
meenschap is dat boek 1 BW. Bij de erfopvolging is dat het erfrecht, bij de juridische
fusie, de omzetting van een vereniging of stichting in een NV of BV of die van een stich-
ting in een vereniging is dat boek 2 BW.'16 Ook in het publiekrecht vindt men een derge-
lijke overgang, bijvoorbeeld bij samenvoeging van gemeenten of wijziging van gemeen-

i 12. De bevoegdheden die een waterschapsbestuur kan uitoefenen kunnen per waterschap sterk verschillen en zijn
in reglementen vastgelegd die, als regeling van lagere orde, niet aan art. 41 AWR derogeren. Zie over de bevoegd-
heid van besturen van waterschappen G. J.C. Schilthuis. Waterschapsrecht, biz. 99 e.v. en meer in het bijzonder
J.C. Sneep, Het waterschapsbestuur, biz. 61. Anders: HR 22 juli 1983, met conclusie van advocaat-generaal Mok,
BNB 1983/276 met noot van H.J. Hofstra.
113. Art.  10, lid 2, letter b, jo. art.  13, lid 1, Bevoegdhedenwet waterschappen.
114. Art. 24 Bevoegdhedenwet jo. art. 19 Wet ARB.
115. Zie voor een, wat het belastingrecht betreft, historisch overzicht, de preadviezen van J. Korf en L.G. van
Reyen, De overgang van rechten en verplichtingen uit administratieve rechtsbeschikkingen, VAR,  1958.
116. Zie Asser-Van der Grinten li (De rechtspersoon), blz. 98 e.v., P. van Schilfgaarde, Van de naamloze en de
bestoten vennootschap, biz. 272, en over de juridische fusie: de Wet van 19 januari 1983, Stb. 59. In gelijke zin
College van Beroep voor het bedrij fsleven 11 maart 1966, SEW 1969,  116. In Duitsland bepalen evenzeer het bur-
gerlijk recht en het burgerlijk procesrecht dat de erfopvolgers in het fiscale proces als 'Beteiligte' gelden. Von Wal-
lis in Hubschmann, Hepp, Spitaler § 57 FGO Anm. 5.
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tegrenzen.11' Eenzelfde gedachtengang kan men bespeuren op bladzijde 22 van de MvT
op art. 44 AWR: 'Aan dit voorschrift ligt ten grondslag de vooronderstelling, dat de ge-
zamenlijke rechtverkrijgenden onder algemene titel ook voor wat het formele recht be-
treft in de plaats treden van de overledene'. De Leidraad AWR,  § 22, lid 1, is wellicht
nog duidelijker:

'De gezamentijke rechtverkrijgenden onder algemene titel treden ook bij de toepassing van het formele recht in

plaats van de overledene. De hieruit voor die rechtverkrijgenden voortvloeiende bevoegdheden en verplichtingen
waarop artikel 44 doelt, zijn echter ondeelbaar en zouden zonder dit voorschrift niet dan door een optreden van
de gezamenlijke rechiverkrijgenden kunnen worden uitgeoefend en nagekomen. Om deze met het oog op de prak-

tijk, noch voor de belastingdienst, noch voor belanghebbenden, wenselijk geachte consequentie te ontgaan, is in
artikel 44 een regeling getroffen die het optreden van de gezamenlijke rechtverkrijgenden overbodig maakt'

Ook het ontbreken van fiscale bepalingen die de opvolging in het beroepsrecht regelen
in andere dan voornoemde gevallen van overgang onder algemene titel ondersteunt mijn
stelling dat dergelijke bepalingen in beginsel overbodig zijn.'18 De betekenis van bijzon-
dere bepalingen, zoals art. 44 AWR en art. 2, lid 4, Wet ARB is dan ook beperkt. Beide

geven slechts aan dat 66n van de rechtverkrijgenden onder algemene titel, respectievelijk
de executeur-testamentair of de bewindvoerder over de nalatenschap, rechtsmiddelen
kan aanwenden en beroepsprocedures kan voeren."9 Hierdoor wordt niet alleen voor-
komen (of gepoogd te voorkomen) dat deze rechtverkrijgenden telkens gezamenlijk
moeten optreden, maar bovendien dat de administratie en de rechterlijke macht telkens
zouden moeten nagaan of alle rechtverkrijgenden met de gevolgde procedure instem-
men. 120

Over de tenaamstelling van de belastingbeschikking in geval van een rechtsovergang
onder algemene titel volsta ik hier met de opmerking, dat deze ten name moet worden
gesteld van de belastingplichtige die is overleden, dan weI, zoals in geval van een
rechtspersoon, is ontbonden. Een boedelmenging bij een huwelijksgemeenschap levert

geen problemen op met betrekking tot de opvolging bij het instellen of vervolgen van een
beroep, aangezien de natuurlijke of rechtspersoon in de regel niet verdwijnt.

6.5.2. ERFOPVOLGERS ONDER ALGEMENE TITEL

Terecht wordt in de literatuur opgemerkt dat het niet van processueel belang is dat hij
die belasting verschuldigd was niet meer in leven is.12' De rechtverkrijgenden onder al-
gemene titel treden automatisch in de plaats van de erflater, ongeacht of deze al of niet

117. W.G. Vegting, Het Algemeen Nederlands Administratiefrecht (I), biz. 185; HR 7 november 1935, NJ 1936,
424.

118. ldem P. Meyjes, blz. 25. Anders: Ten Berge-Tak, blz. 178.
119. Hoewel de redactie van art. 44, lid 1, AWR en art. 2, lid 4, Wet ARB niet geheeleensluidend is, moeten beide

bepalingen zo worden uitgelegd dat, of ten van de erfgenamen, o f de executeur-testamentair, of de bewindvoerder
rechtsmiddelen kan aanwenden.
120.  Par.  22, lid L Leidraad AWR. Voorts kan de fiscus volstaan met toezending van stukken aan een van de
in art. 44, lid  1, AWR genoemde personen.
121. Meyjes-Van Soest-Van den Berge, blz. 27.
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voor het indienen van het beroep is overleden. Wat nu, indien de rechtverkrijgenden, die
ieder afzonderlijk een rechtsmiddel kunnen aanwenden tegen een ondeelbare belasting-
beschikking (bijvoorbeeld een aanslag in de inkomstenbelasting opgelegd aan de erfla-
ter) tegenstrijdige inzichten hebben?

Een zodanig geval deed zich voor in Hof Amsterdam 25 mei 1970, BNB 1971/101,
waarin het Ho f besliste dat de weduwe als erfgename zonder medewerking van de andere
erfgenamen in beroep kan komen tegen een aan haar overleden echtgenoot opgelegde na-
vorderingsaanslag inkomstenbelasting, terwijl deze laatsten haar niet buiten het geding
kunnen stellen of tegen haar wil het beroep kunnen intrekken. Deze beslissing, die geheel
in overeenstemming is met de strekking van art. 44 AWR en die mij ook overigens juist
lijkt, roept weer andere vragen op. Zo is het niet duidelijk wat er mott gebeuren als meer
dan een erfgenaam tijdig beroep aantekent. Met de Staatssecretaris van Financien in zijn
onderschrift aan de directeur naar aanleiding van deze uitspraak meen ik dat de beroep-
schriften dan gezamenlijk zullen moeten worden behandeld. Maar daarmee is nog niet
elk probleem opgelost.122 Men kan bijvoorbeeld denken aan schikkingen en compro-
missen die in de bezwaar- ofberoepsfase worden gesloten. De voorspelling van de Staats-
secretaris dat als de rechter op dezelfde dag aan iedere erfgenaam een gelijkluidend af-
schrift toezendt, geen moeilijkheden zullen optreden123, lijkt mij wishful thinking. Stel,
dat 66n van de erfgenamen beroep in cassatie aantekent, terwijl de anderen de beslissing
van het hof als laatste woord aanvaarden, welke beslissing is dan doorslaggevend indien
daartussen verschil  is? 124 De problematiek  is niet zozeer dat iedere rechtverkrijgende
een rechtsmiddel kan aanwenden, maar dat de 6dn de ander ook tegen diens zin kan bin-
den. Naar ik meen zal in de rechtspraktijk een oplossing veelal kunnen worden gevonden
in het impliciete uitgangspunt van art. 44 AWR dat er geen tegenstrijdige belangen zijn,
zolang het tegendeel niet is gebleken. Zodra echter tijdig blijkt dat de belangen wel strij-
den handelt een inspecteur naar ik meen in strijd met de algemene beginselen van behoor-
lijk bestuur, indien hij daarmee geen rekening zou houden. Evenzeer zal een goede pro-
cesorde meebrengen dat de rechter de beroepschriften van de verschillende rechtsopvol-
gers gelijktijdig behandelt.125

Ernstiger is het ingeval Mn rechtsopvolger onder algemene titel met instemming van
de anderen beroep instelt, maar zonder hun toestemming het beroep intrekt. Art. 44
brengt in verbinding met art 2, lid 4, AWR immers mee dat een dergelijke intrekking,
ook al is civielrechtelijk een actie tot vergoeding van de schade mogelijk, rechtsgeldig kan
geschieden. Een zodanig geval kan men naar mijn idee wel als een bijzondere omstandig-
heid zien, op grond waarvan (Hn of meer van) de andere rechtsopvolgers wellicht aan
de rechter om een nieuwe termijn als bedoeld in art. 60 AWR kunnen verzoeken.126

Indien een rechtverkrijgende onder algemene titel de erfenis verwerpt wordt hij geacht

122. Brief van 30 juni 1970, nr. B 70/12 870, onderschrift bij Hof Amsterdam 25 mei 1970, BNB 1971/101.
123. Vgl. Schuttevaer-Zwemmer,  De  Nederlandse successiewetgeving,  biz.  309.
124. Het lijkt verdedigbaar  dat de  beslissing in hoogste ressort  hier de doorslag geeft.
125. Vgl. par. 60 FGO betreffende de zogenaamde 'Beiladung'.
126. Daarbij moet art. 60 AWR, aldus worden uitgetegd dat de andere erfgenaam (of erfgenamen) niet tijdig be-
roep heeft (hebben) ingesteld.
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nooit erfgenaam geweest te zijn (art.  1054 BW) en zal deze zodra hij bezwaar of beroep
instelt niet-ontvankelijk moeten worden verklaard.127 Maar de rechtverkrijgende die ge-
durende de periode van beraad beroep instelt, en nadien de erfenis verwerpt, moet wel
in zijn beroep worden ontvangen. De ontvankelijkheid moet namelijk beoordeeld wor-
den - zoals in hoofdstuk 7 zal blijken - naar het moment van het instellen van het beroep,
en niet naar het moment waarop over het beroep wordt beslist. 128 Voor de bezwaar- en
beroepsmogelijkheden vanerfgenamen inzake het door hen verschuldigde successierecht
verwijs ik ten slotte naar onderdeel 6.1.2 hiervoor; zij kunnen rechtsmiddelen aanwen-
den omdat zij belastingplichtig zijn en niet de erflater.

De inspecteur heeft de vrije keuze stukken betreffende belastingaangelegenheden van
de overledene te richten aan 66n van de in art. 44, eerste lid, AWR genoemde personen,
zonder dat men hem de bevoegdheid daartoe kan ontzeggen. 129 De algemene beginselen
van behoorlijk bestuur brengen naar ik meen wel mee dat de inspecteur daarin een besten-
dige gedragslijn volgt en niet nu eens de stukken naar de 66n en dan weer de stukken naar
de andere erfgenaam zendt. Voorts zullen die beginselen er ook toe leiden dat als tan der
erfgenamen zich als de gesprekspartner van de belastingadministratie bekendmaakt, de
inspecteur in redelijkheid niet meer buiten deze gesprekspartner om correspondentie aan
andere erfgenamen kan zenden. Ten slotte verdwijnt de in art. 44, lid 2, AWR neergeleg-
de bevoegdheid van de inspecteur om stukken naar believen naar 66n van de erfgenamen
te zenden geheel, zodra bezwaar c.q. beroep is ingesteld. Alsdan moet hij zich in cor-
respondentie uitsluitend richten tot degene die als erfgenaam een rechtsmiddel heeft aan-
gewend.

6.5.3. ERFOPVOLGERS ONDER BIJZONDERE  TITEL

In de fiscale wetgeving ontbreekt een bepaling over de aanspraak van de rechtsopvolger
onder bijzondere titel op rechtsmiddelen. Van rechtsopvolging onder bijzondere titel is
sprake bij verkrijging door overdracht, verjaring en onteigening en de overige in de wet
voor iedere soort aangegeven wijzen van rechtverkrijging. Evenzeer als bij de rechtsop-
volging onder algemene titel, moet de bezwaar- en beroepspositie van de rechtsopvolger
onder bijzondere titel bezien worden vanuit het rechtsgebied waaruit de opvolging voort-
spruit, in samenhang met de op het object betrekking hebbende belastingheffing.

B.C. Punt verdedigt de stelling, dat, tenzij de wet zich daartegen verzet, de rechtsop-

volger onder bijzondere titeleen beroep kan inzetten of vervolgen, indien de beschikking
inwerkt of betrekking heeft op - of bepalend is voor - de verkregen zaak, respectievelijk
de aanspraken en/of verplichtingen.Im Voor het belastingrecht lijkt de opvatting van

127. Raad van Beroep 's-Gravenhage, 24 juni 1955, (uits luitend) vermeld in aant. 2 op art. 44 AWR in Vakstudie

Algemeen Deel.
128. Gegrondbevinding van het beroep zou misschien nog kunnen kiden lot herroeping van de verwerping van
de  erfenis  (art.   1102  BW),  maar  kan  ook  voor de niet-verwerpende erfgenamen van belang zijn.
129. Anders dan bijv. in de Beroepswet waarin het burgertijk recht wei bepalend is. E.P. de Jong e.a., De Beroeps-
wet, biz. 152, Schoonenberg-Vleesch Dubois, Het administratieve procesrecht volgens de Beroepswet, blz. 115
e.v. Zie ook § 58 FGO, dat uitdrukkelijk naar het burgerlijk recht en het burgerlijk proccsrecht verwijst.
130. B.C. Punt, biz. 94; in gelijke zin Ten Berge-Tak, biz. 179.
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Punt niet houdbaar. Doorslaggevend lijkt mij niet zozeer het al o f niet aanwezig zijn van
een wettelijke regeling, maar het rechtskarakter van de aan de belastingbeschikking ten
grondslag liggende heffing. Nu in het Nederlandse belastingrecht de heffing veelal
subject-gebonden en niet object-gebonden van aard is, moet worden aangenomen dat
een rechtsopvolger onder bijzondere titel in de regel noch een beroep kan instellen, noch
een reeds ingezette procedure kan vervolgen. Hierbij noem ik een belasting subject-
gebonden indien deze geheven wordt van een bepaalde persoon die op in de wet neerge-
legde criteria als belastingplichtige wordt aangewezen. Een voorbeeld kan dit wellicht
verduidelijken. Stel, een verkoper van een huis komt op 1 augustus 1984 met de koper
overeen dat het deel van de gemeentelijke onroerend-goedbelasting over het belasting-
jaar 1984 dat samenhangt met het feitelijk gebruik van het huis van 1 augustus tot en met
31 december 1984 in de koopprijs wordt begrepen. Als peildatum geldt voor deze be-
lasting 1 januari 1984, zodat alleen van de verkoper kan worden geheven. De verrekening
geeft de koper in dat geval geen enkel recht om tegen de aan de verkoper opgelegde aan-
slagover 1984 bezwaar of beroep in te stellen, hoezeer hij daarbij in verband met de hoog-
te van de verrekening belang zou kunnen hebben. In onderdeel 6.7 hierna komt dit aspect
nog nader aan de orde.

6.6. Minderjarigen, curandi en gefailleerden

In het Nederlandse belastingrecht heeft iedere natuurlijke persoon die over een beroeps-
recht beschikt, de bevoegdheid zich tot de rechter te wenden. De civielrechtelijke hande-
lingsbekwaamheid is daarbij van geen betekenis.

De bevoegdheden en verplichtingen van een minderjarige, een onder curatele gestelde
en iemand die in staat van faillissement is verklaard of wiens vermogen onder bewind is
gesteld, kunnen worden uitgeoefend en nagekomen door hun wettelijke vertegenwoordi-
ger, curator en bewindvoerder, aldus art. 43, eerste volzin, AWR. Betekent nu deze bepa-
ling en met name het woord'kunnen' daarin, dat ook de minderjarige, de curandus enz.,
zelf hun beroepsrecht kunnen uitoefenen, ook al is zulks in strijd met het burgerlijke
recht? Op grond van de wetsgeschiedenis ligt die conclusie inderdaad voor de hand. De
MvA vermeldt:

'Het in het civiele recht bekende instituut van verplichte vertegenwoordiging door wettelijke vertegenwoordigers,
curators en bewindvoerders is eveneens slechts ten dele voor het belastingrecht bruikbaar. Ook hier zat, in het be-
lang van een juiste belastingheffing, aan het persoonlijk optreden van een belastingplichtige een ruime plaats moe-
ten worden ingeruimd. Deze gedachte - de bevoegdheid in belastingzaken van minderjarigen, curandi en personen
die in staat van faillissement zijn verklaard of wier vermogen onder bewind staat - ligt ten grondslagaan de regeling
van artikel 41' (thans 43, L). 131

131. Handelingen Tweede Kamer, 1954-1955,4080, nr. 3, biz. 21. Zieook MvT, biz. 22. Het andersluidende stand-
punt  van  B.C.  Punt,  btz.   161,  moet  op een onjuiste lezing berusten.  Vgl. Ten Berge-Tak,  decl  I,  blz.   180.
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Overigens was een zodanige regeling v66r de invoering van de AWR reeds te vinden in
overeenkomstige bepalingen in de desbetreffende heffingswetten'12, zodat ook een
rechtshistorische interpretatie tot een bevestigend antwoord op de eerdervermelde vraag
leidt.

Anders dan in Belgie en Duitsland, en ook anders dan in het overige administratief
recht, kent het Nederlandse belastingrecht derhalve geen 'procesonbekwaamheid' voor
minderjarigen onder een bepaalde leeftijd en onder curatele gestelde personen:31 Een
dergelijke regeling lijkt mij ook niet nodig. 134 Er is 66n wettelijke bevoegdheid waarop
de inpecteur zich tegenover de minderjarigen, curandi enz. niet mag beroepen, te weten
die om vertegenwoordiging uit te sluiten. Deze personen zijn immers in de regel zo weinig
weerbaar, dat hij van de bevoegdheid om vertegenwoordiging uit te sluiten ten opzichte
van juist deze personen in redelijkheid geen gebruik zal kunnen maken. '35 Nu komt het
in de praktijk vrijwel niet voor dat de inspecteur een vertegenwoordiger in belastingzaken
als zodanig uitsluit, zodat het ontbreken van bovenbedoelde uitzondering op die regeling
niet een groot gemis is.

Wei moet als een lacune worden gezien, het ontbreken van een regeling in de AWR
voor een verplichte toezending van belastingstukken aan een vertegenwoordiger in be-
lastingzaken. Dit is des te minder begrijpelijk, als men ziet dat de Wet ARB wel een zoda-
nige regeling kent."6 In onderdeel 7.3 zal dit probleem nogmaals, maar dan in algemene
zin, aan de orde komen. Hier volstaat de opmerking dat het wenselijk lijkt de belasting-
administratie een verplichting op te leggen een curator of bewindvoerder de stukken van
de belasting- of inhoudingsplichtige toe te zenden, zodra deze daarom heeft verzocht.

Van bepaalde belastingplichtigen behorend tot de in dit onderdeel besproken perso-
nen, met name van onder curatele gestelden, geesteszieken en zeer jeugdige minderjari-
gen, kan worden gezegd dat zij hulpeloos of hulpbehoevend zijn. Mocht hen (toevallig,
bijvoorbeeld in verband met overlijden of ernstige ziekte) een wettelijke vertegenwoordi-
ger ontbreken, dan kan vertegenwoordiging plaatsvinden met vergunning van de
inspecteur!37 of van het gerechtshof. 118

132. Art.  112, lid 1, Wet I B 1914; art. 27 Wet Raden van Beroep voor de directe belastingen; art.  17, lid 1 en 51,
lid  1. Wet VB 1892; art. 26, lid  1,1°, en art. 40, lid 2, Wet op de personele belasting; art. 72, lid 4, Successiewet
1956. Wel bepaalde art.  19, lid 3, URIB dat aangiftebiljetten betreffende minderjarigen door hun wettelijke verte-
genwoordiger moesten worden aangevraagd. Zie over de procesbevoegdheid bij de Raden van Beroep B.
Schendstok, Raden van Beroep  voor de directe belastingen,  blz.  71.
133. In Belgie volgt de belastingwetgeving het burgerlijk recht. Vgl. I. Claeys Bouuaert, De aanslag, blz. 234. In
Duitsland is onder meer 'Prozessunfahig' een kind beneden zeven jaar en iemand die vanwege geestesziekte onder
curatele staat. Zie voorts Von Wallisin Hubschmann, Hepp, Spitaler, Anm.3, §58 FGO en voorts Ten Berge-Tak,
blz. 180. Zie voor een geval waarin een 9-jarige niet in staat geacht werd de gevolgen van het instellen van een be-
roep te overzien: Afd. R. RvS, 9 november 1981, Ten Berge/Stroink IV, biz. 312, aant. 1.
134. Wei laat zich denken dat een inspecteur c.q. een rechter in geval van een bezwaar c.q. een beroep van een
zodanig persoon contact opneemt met 0 jn vertegenwoordiger, curator of bewindvoerder.
135. Art. 45 AWR, § 23, lid 1 en 2 Leidraad AWR.
136. Vgl. art. 2, lid 5, Wet ARB. Zelfs het kiezen door een binnenlands belastingplichtige van een domicilie ten
huize of ten kantore van een vertegenwoordiger schijnt de inspecteur nog niet de verplichting op te leggen de stuk-
ken naar dat domicilie-adres te zenden. HR 4 oktober 1950, B. 8841. Woont de belastingplichtige in het buitenland
dan heeft de inspecteur deze verplichting wei. Hof 's-Gravenhage 1 april 1969, BNB 1970/85.

137. Art. 41, lid 1, AWR; § 19, leden 1-3, Leidraad AWR; HR 27 november 1933, B. 5581.
138. Art. 13, lid 1, Wet ARB.
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6.7. Overige derden

6.7.1.  ALGEMEEN;  HET CRITERIUM AANTASTING VAN FISCALE  RECHTSPOSITIE

Het Nederlandse belastingrecht kent, naar uit het ontbreken van een Nederlandse termi-
nologie reeds enigszins blijkt, geen zgn. 'class-actions', 'Popularklage' of'actio popula-
ris', waaronder wordt verstaan dat een ieder tegen een (belasting)beschikking bezwaar
en/of beroep kan instellen:19 Werd vroeger, zoals uit hoofdstuk 2 blijkt, een kohier pu-
bliek gemaakt, thans zou een persoon een dergelijke handelwijze als een grove inbreuk
op zijn privbleven ervaren. De thans zeer op geheimhouding gerichte belastingheffing
regardeert in beginsel slechts degene die door een belastingbeschikking rechtstreeks ge-
troffen is.140 Dat blijkt ook uit het regelmatige beroep dat bewindslieden van Financien
doen op art. 67 AWR in hun antwoorden op vragen van Tweede Kamerleden.141 Het ligt
in de rede dat deze gedragslijn, die ook in het procesrecht (art. 18 Wet ARB) weerklinkt,
evenzeer geldt indien een willekeurige derde bijvoorbeeld per ongeluk kennis neemt van
een belastingbeschikking. In onderdeel 6.1 heb ik als normstelling gekozen, dat een ieder
die door een belastingbeschikking in zijn fiscale rechtspositie is aangetast, rechtsmidde-
len moet kunnen aanwenden. Degene die geadresseerde is van een hem betreffende be-
lastingbeschikking voldoet in de regel aan die norm. De hiervoor genoemde willekeurige
derde niet. Tussen deze uitersten zijn vele categorieen van personen te plaatsen waarvan
het a prima vista niet altijd duidelijk zal zijn of deze in hun fiscale rechtspositie zijn aan-
getast. Metfiscale rechtsverhouding wilik beklemtonen dat er zeer veel belastingbeschik-

kingen zijn die wel rechtsgevolgen kunnen hebben voor derden, maar geen aantasting be-
hoeven in te houden van hun fiscale rechtsverhouding. Een voorbeeld is de cessie tot ze-
kerheid van een belastingvordering, bijvoorbeeld van een recht op teruggaaf van omzet-
belasting of van WIR-premies.142 De cessionaris heeft weliswaar een groot belang bij de

hoogte van de vordering, maar dat houdt niet in dat een belastingbeschikking, waarbij
die hoogte wordt vastgesteld, de fiscale rechtspositie van de cessionaris raakt.143 Het be-

lang is voor de cessionaris overigens in de regel nog groter indien het geen cessie tot zeker-
heid betreft, maar een 'gewone' cessie. Een soortgelijk betoog kan gelden voor degene
die met een ander overeenkomt de door die ander te dragen belasting geheel of deels te
zullen vergoeden. Een bekend voorbeeld is de verkoop vrij op naam van onroerend goed.
De koper is de belastingplichtige, maar de verkoper betaalt de kosten van de overdracht,
waaronder begrepen de overdrachtsbelasting. Hierbij doet zich zelfs de opmerkelijke si-
tuatie voor dat de verkrijger vaak zelfs geen enkel belang heeft bij een geschil over de
hoogte van de te betalen overdrachtsbelasting, aangezien de verkoper toch alles voor zijn

139. Zie hierover P.C.E. van Wijmen, Recht, belang en rechtsbescherming, 1981, blz. 70-97, ABAR-rapport, biz.
395, P.J.J.van Buuren, Kringen van belanghebbenden, biz. 29 e.v ., C.H. Ule, Verwaltungsprozessrecht, biz.  166
e.v.

140. Ingelijkezin BFH v. 21.3.75 VI 238/71. BSIB!.11978.464 - StRK FOO § 40, R. 81. Von Wallisin Hubsch-
mann, Hepp, Spitaler, Anm. 20, § 40 FGO.
141. Bijv. V-N 1973, biz. 295. Zie voorts Vakstudie Algemeen Deel, aant. 6 op art. 67 AWR.
142. Ch.J. Langereis, NJB 1979, blz. 897-902; G.H. van der Kamp, WFR 1979/5429.
143. Idem: BFH v. 15.5.75 VR 84/70, BStBI. 111976,41  =  StRK FGO § 40 R. 56.
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rekening moet nemen.144 Een ander voorbeeld is de gemeente die bij onteigening de be-
lastingschade van de verkoper vergoedt.145 Aangezien een belastingbeschikking in
laatstgenoemde gevallen de rechtspositie van de derden niet aantast, kunnen dezen daar-
tegen niet uit eigen hoofde rechtsmiddelen aanwenden.

6.7.2. DERDEN WIER FISCALE RECHTSVERHOUDING WORDT AANGETAST

Het belastingrecht kent ook derden die door een belastingbeschikking direct in hun fisca-
le rechtsverhouding kunnen worden aangetast, maar niettemin geen beroepsmogelijk-
heid hebben. Een voorbeeld is de uitspraak van de inspecteur der vennootschapsbelasting
dat sprake is van een fusie in de zin van art. 40 Wet IB 1964. Een zodanige uitspraak doet
de inspecteur namelijk aan en op verzoek van de absorberende vennootschap, maar het
is juist de aandeelhouder-natuurlijk persoon van deze vennootschap die de enige belang-
hebbende is. Immers, de uitspraak impliceert dat de aandeelhouder voor de heffing van
de inkomstenbelasting de fusiefaciliteit van art. 40 Wet IB 1964 deelachtig wordt.146 Ge-
meten naar mijn normatief uitgangspunt ontbreekt hier ten onrechte een beroepsmoge-
lijkheid voor de aandeelhouder tegen de hierbedoelde uitspraak of tegen de verwerking
van de uitspraak in diens aanslag in de inkomstenbelasting. 147

6.7.3. DERDEN WIER FISCALE RECHTSVERHOUDING NIET WORDT AANGETAST

In onderdeel 6.7.1 zijn reeds enkele voorbeelden gegeven waarin geen sprake is van aan-
tasting van de fiscale rechtsverhouding: de cessie van een belastingvordering, de verkoop
vrij op naam van onroerend goed voor de toepassing van de Wet op belastingen van
rechtsverkeer en de contractuele gebondenheid van een derde om de belasting of be-
lastingschade te vergoeden. Het spreekt voor zich dat deze reeks van voorbeelden haast
oneindig kan worden uitgebreid. Een aantal situaties verdient nog aandacht.

Een willekeurige derde kan zich niet wenden tot de belastingrechter betreffende een be-
lastingbeschikking die niet zijn fiscale rechtspositie aantast, ook al is er weI degelijk spra-
ke van een innige relatie met de belastingplichtige. Zo kan de stichting Philips-De Jongh
Ontspanningsfonds te E. geen beroep aantekenen betreffende een uitspraak op bezwaar-
schrift inzake een belastingaanslag opgelegd aan de naamloze vennootschap Philips Ont-
spanningsgebouw, ook al nam zij (de stichting) aan, dat de aanslag voor haar bedoeld

144. Hof's-Hertogenbosch 30 november 1979, BNB 1981/12, V-N 1981, blz. 350 met redactionele aantekening,
waarin wordt geadviseerd in akten van koop en verkoop 'vrij op naam' een machtiging voor de verkoper op te
nemen om namens de verkrijger bezwaar en beroep in te stellen.
145. Vgl. punt 5 van de ministeriele Resolutie van 16 oktober 1959, B 8-5388, BNB 1960/91.
146. Vgl. J.F.M. Giele, WFR 1960/4494,4495. Overigens geldt hetze! fde voor de toepassing van de herkapitalisa-
tiefaciliteit. Vgl. art. 58, lid 6, Wet IB 1964.
147. Niet alleen de beianghebbende, ook de inspecteur der directe belastingen is aan de uitspraak van zijn Vpb.-
collega gebonden. Hof 's-Gravenhage 1 mei 1980, BNB 1981/214.
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was.148 Ook kan een moedervennootschap geen rechtsmiddel aanwenden tegen een be-
lastingbeschikking van haar dochtervennootschap.149 Evenmin heeft een ouder, buiten
de situatie als bedoeld in art. 43 AWR, de bevoegdheid beroep aan te tekenen tegen een
belastingbeschikking van zijn of haar kind. Voor de in gemeenschap gehuwde echtge-
noot van een belastingplichtige geldt hetzelfde.150 Het ligt voor de hand dat bij minder
innige relaties het beroepsrecht evenzeer ontbreekt. Men denke aan een ondernemer die
- bij toeval of anderszins - op de hoogte komt van een gunstige belastingbeschikking van
zijn concurrent. Dat hij daartegen geen beroep kan instellen laat overigens onverlet dat
een ondernemer in een geschil over zijn eigen belastingaanslag zich mogelijk kan beroe-
pen op het gelijkheidsbeginselingeval de inspecteur een begunstigend beleid voert, waar-
van de concurrent wel en hij niet profiteert. 151

6.8. Vertegenwoordiging en bijstand

6.8.1. INLEIDING

In het Nederlandse belastingrecht kan ieder zelf beroepsrecht uitoefenen. In art. 18,
eerste lid, van de Grondwet is een en ander uitdrukkelijk neergelegd: 'Ieder kan zich in
rechte en in administratief beroep doen bijstaan'. Evenzeer kan men een ander machti-
gen voor zich beroep in te stellen of in een geding op te treden, en komen in het belasting-
recht andere vormen van rechtshulp voor.

Het lijkt goed een onderscheid te maken tussen vertegenwoordiging en bijstand. De
vertegenwoordiger oefent in bezwaar en beroep de bevoegdheden van zijn client uit en
diens procesrechtelijke verplichtingen rusten in de eerste plaats op hem. Daartegenover
wordt in veel gevallen volstaan met het geven van advies of, zo men wil, rechtshulp of
het verlenen van bijstand, waarbij de belanghebbende zelf in rechte optreedt. Tot een
wettelijke regeling van de vertegenwoordiging op het terrein van het belastingrecht, in
het bijzonder het fiscale procesrecht, is het in Nederland, anders dan bijvoorbeeld in
Duitsland, tot op heden nog niet gekomen. Daarvoor zijn talloze redenen aan te voeren,
waarvan ik er enkele wil noemen. Allereerst is Hn van de uitgangspunten van het admi-
nistratief procesrecht het ontbreken van een verplichte procesvertegenwoordiging. Een
monopoliepositievoor bepaalde groepen belastingconsulenten werd door de Commissie-
Boltjes, die zich met dit vraagstuk heeft beziggehouden, mede met het oog op de vrijheid
van de belastingplichtigen zelf hun fiscale aangelegenheden te verzorgen, afgewezen. 152

Daar komt bij dat de in de praktijk optredende belastingadviseurs in een groot aantal

148. HR 30 november 1932, B. 5332. Overigens is het opmerkelijk dat in het gepubliceerde arrest de namen van

de  belastingplichtigen  niet  zijn  weggelaten.
149. HR 2 november 1938, NJ 1938,1128.
150. Vgl. HR 2 november 1938, NJ 1938,1128. Voor de aansprakelijke echigenoot zie onderdeel 6.2.3.
151. Vgl. de uitspraak van het US Court of Claims inzake IBM v. United States, 343 F 2d 914 in onderdeel  12.6.
152. Vgl. H.J. Hofstra, Belastingconsulentendag 1981, biz. 15, R.C.M. Brouwers. Belastingen en rechtshulp,

1981, biz. 49 e.v.
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beroepsorganisaties zijn georganiseerd, en van zeer verschilend niveau zijn. 153 Boven-
dien zijn er naar mijn indruk veel niet georganiseerde'belastingadviseurs'. Enerzijds zijn
er die met een beperkte scholing of slechts gewapend met een enkele almanak adviseren,
anderzijds beschikken in Nederland vele academisch gevormde belastingadviseurs, met
name zij die in grotere verbanden werkzaam zijn, over een deskundigheid die ook in het
buitenland zeer hoog wordt geschat. Indien de advisering of rechtshulp in belastingzaken
uitsluitend door belastingadviseurs zou worden verricht, zou een wettelijke regeling mis-
schien wellicht reeds hebben bestaan. De praktijk is echter anders: de fiscale rechtshulp
wordt  door zeer uiteenlopende beroepsbeoefenaren gegeven. '54 Ook register-accoun-
tants, accountant-administratieconsulenten en administratiekantoren verlenen deze
hulp, goeddeels voor ondernemers op wie een boekhoudverplichting rust. Op het terrein
van de rechtsverkeerbelastingen (successierecht, overdrachtsbelasting enz.) voorziet de
(kandidaat-)notaris belastingplichtigen  van de nodige rechtskundige adviezen.  Vak-
bondsleden kunnen bij juridische afdelingen van hun organisaties aankloppen, on- en
minvermogenden kunnen zich vervoegen bij enkele fiscale rechtswinkels bemand door
studenten, of bij de in alle arrondissementen gevestigde bureaus voor rechtshulp, welke
laatste overigens tot op heden over weinig fiscale deskundigheid beschikken. 155

In het belastingrecht speelt de advocatuur daarentegen een bescheiden rol in de profes-
sionele rechtshulpverlening.156 Niet alleen kan dit worden verklaard door het ontbreken
van een verplichte vertegenwoordiging in het fiscale proces, maar anders dan in het straf-
en burgerlijke procesrecht, blijkt het belastingrecht door zijn in omvang en ingewikkeld-
heid groeiende wetgeving en zijn raakvlakken met bedrijfseconomie en accountancy
steeds minder een gebied dat door een niet fiscaalrechtelijk geschoolde jurist kan worden
overzien.

Enkele recente ontwikkelingen zouden een goede regeling van de vertegenwoordiging
en de rechtshulp op fiscaal terrein wei eens in de weg kunnen staan. Zo is in de op art.
18, lid 2, van de Grondwet gebaseerde Wet op de rechtshulp, die beoogt een regeling te
treffen voor rechtshulp aan on- en minvermogenden, niet voorzien in een adequate
rechtshulp op fiscaal terrein. In het voorontwerp van Wet op de rechtshulp kregen ge-
schoolde fiscalisten geen plaats in deze (gesubsidieerde) rechtshulp, hetgeen terecht kri-
tiek heeft ondervonden. 157 Een andere ontwikkeling  die een goede regeling  van  de
rechtshulp op fiscaal terrein belemmert vormt de rechtshulp die de belastingadministra-
tie zelf in toenemende mate verstrekt.

153. Zo vermeldt Kluwers agenda voor de fiscale praktijk 1986, vij f organisaties van belastingconsulenten.
154. Zie hierover R.C.M. Brouwers, Belastingen en rechtshulp. biz. 75 e.v.
155. R.C.M. Brouwers, Betastingen en rechtshulp, biz. 87-94, van dezelfde, Rechtshulp in belastingzaken, Ge-
schriften van de Vereniging voor Belastingwetenschap, nr. 157, blz. 16-17.
156. P. Meyjes, blz. 26.
157. E.M.G.Creusenen M. J.de Vries, N JB 1981, blz. 748-751. R.C.M. Brouwers, Rechtshulp in belastingzaken,
biz. 40.
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6.8.2. RECHTSHULP DOOR DE BELASTINGADMINISTRATIE

In de mtlde van rechtshelpers heeft zich sinds kort ook de rijksbelastingdienst gemengd,
die zich vooral orienteert op het verlenen van assistentie bij het invullen van aangiftebil-
jetten.158 Tegen deze rechtshulp die de administratie biedt en kan bieden zijn, hoe nobel
de achterliggende bedoelingen ook zijn, ernstige, fundamentele bezwaren aan te voeren.

Hierbij concentreer ik mij op de zgn. diagnostieke en conflictregulerende rechtshulp,
omdat juist deze vormen bij een bescherming tegen de belastingadministratie een over-
heersende rol spelen. 159

H6t kenmerk van hulpverlening lijkt mij het vooropstellen van de belangen van de
hulpbehoevende, dus het onbaatzuchtige karakter van de bijstand. Een onder- of zelfs
nevenschikking van deze belangen ten opzichte van die van de hulpverlener, impliceert
dat niet meer van hulpverlening, maar eerder van dienstverlening sprake is. Aldus bezien
verlenen de belastingadministratie, en de belastingadviseur die'om den brode' adviseert,
geen 'hulp' maar een dienst. Het verschil tussen de administratie en de adviseur is dat
de belangen van de laatste in veel sterkere mate parallel lopen met die van de belasting-
plichtige.'60 De belastingdienst kan bovendien uit de aard der zaak niet meer 'hulp' ver-
lenen dan het geven van inlichtingen en het assisteren bij de invulling van aangiften. Zo-
dra er een geschil ontstaat tussen de burger en de administratie en de eerste bezwaar of
beroep wil instellen, stokt deze 'hulpverlening' en is de burger op een andere organisatie
aangewezen voor verdere rechtshulp. 161

De taak om belasting te heffen heeft de rijksbelastingdienst gedurende talloze decennia
zodanig doordrenkt, dat deze andere en vooral tegenovergestelde werkzaamheden niet
dan met grote moeite naast de eigenlijke taak kan verrichten. De niet al te gunstige erva-
ringen met de Wet investeringsrekening bieden weinig perspectief voor de gedachte dat
de  rechtshulpverlening de fiscus  w61  goed zal afgaan. 162 Een belangrijk element  bij

rechtshulp is voorts de bescherming van privt-gegevens. Het moet volstrekt uitgesloten
zijn dat bepaalde gegevens die een belastingplichtige aan de 'hulpverlenende' ambtenaar
verstrekt buiten diens wil op het bureau van zijn aanslagregelende collegae belanden. 163

In de huidige opzet van de'rechtshulpverlening' door de rijksbelastingdienst, waarin een
ambtenaar nu eens advies geeft en dan weer aanslagen oplegt, is het weglekken van derge-
lijke privt-gegevens niet uitgesloten.

Dat er ook praktische voordelen aan verbonden zijn, zoals Brouwers beklemtoont, wil
ik niet geheel ontkennen. Maar rechtshulp omvat van nature meer dan het rubriceren van
gegevens op een aangiftebiljet.164 Dat de contribuabelen met deze, naar hun gevoel 'gra-
tis' rechtshulp die evenwel uit de algemene middelen bekostigd wordt, tevreden zijn zegt

158. Ch.P.A. Geppaart, The dialogue between the taxpayer and the taxadministration, biz. 345,346. J.C. Kom-
brink, WFR 1982/5551.
159. Zie over andere vormen van rechtshulp R.C.M. Brouwers, Rechtshulp in belastingzaken, blz. 16 e.v.
160. Ch.J. Langereis, FED Algemeen: 239 verso; anders: J.C. Kombrink, WFR 1982/5551, biz. 710.
161. Ch.P.A. Geppaart, The dialogue, biz. 346.
162. H.M.N. Schonis, WFR 1983/5595, biz. 724.
163. Vergelijk HR 23 juni 1982, BNB 1982/236 met noot van P. den Boer.
164. R.C.M. Brouwers, Rechtshulp in belastingzaken, blz. 17.
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mijns inziens weinig:65 Een dergelijke satisfactie biedt andere kosteloze rechtshulp
waarschijnlijk evenzeer. Vorenstaande doet niet af aan de waardering voor de goede be-
doelingen van de belastingdienst om lacunes in de rechtshulp in belastingzaken aan te
vullen.

6.8.3. GEMACHTIGDEN, At)VOCATEN EN PROCUREURS

In de eerste decennia van procesvoering bij de Raden van Beroep was een persoonlijk op-
treden van de belastingplichtige zo dominant, dat zijn gemachtigde slechts kon worden
toegelaten als hij verhinderd was om zelf te verschijnen, maar dan moest de reden van
verhindering 'aan den voorzitter gegrond voorkomen:166 Deze hindernis om zich in het
fiscale proces te laten vertegenwoordigen is in de loop der tijd enigszins weggenomen,67,
maar enkele rudimenten hiervan zijn nog steeds aanwezig. Zo kan het gerechtshof de ver-
tegenwoordiging en de bijstand door bepaalde personen bij met redenen omklede be-
schikking weigeren, en kan het eisen dat de belanghebbende zijn gemachtigde verge-
zelt.168 Een soortgetijke bevoegdheid heeft de inspecteur in de bezwaarfase, zij het dat
hij wel de vertegenwoordiging, maar niet de bijstand door een bepaalde persoon kan wei-
geren.169 De inspecteur kan voorts om geldige redenen vertegenwoordiging uitsluiten
van degenen die zelf in staat is zijn verplichtingen na te komen. 170

Opmerkelijk is dat in belastinggeschillen altijd een bijzondere plaats is ingeruimd voor
de vertegenwoordiging door de advocatuur. Zo kon tot de invoering van de Wet van 7
februari 1929, Stb. 38, ter zitting van de Raad van Beroep slechts bijstand worden ver-
leend door een advocaat o f procureur.17' Art.  13 van de Wet raden van beroep vermeld-
de dat zelfs de ambtenaar zich door een advocaat ofprocureur kon laten bijstaan. Nadien
kon ook een ander bijstand verlenen in een rechtsgeding, maar dan uitsluitend met
toestemming van de voorzitter van de Raad van Beroep."2 Ook in art.  12, lid 2, van het
Ontwerp van Wet ARB was dit toestemmingsvereiste voor anderen dan een advocaat om
bijstand te verlenen nog opgenomen. 173  Pas  bij  Nota van Wijziging  werd de toestem-
mingseis vervangen door de thans geldende, maar in de praktijk weinig toegepaste, rech-

165. Hoeveel belastingplichtigen zullen zich niel gelukkig prijzen dat zij geen aanslag krijgen, terwijl zij bij een
deskundige invulling van een aangiftebiljet ingehouden voorheffingen zouden terugkrijgen? Hoeveet belasting-
plichtigen doen in onwetendheid niet een te hoge aangi fte, maar zullen toch tevreden zijn als de inst)ecteur de aan-
slag overeenkomstig oplegt? Zegt tevredenheid, aldus bezien, voldoende over de kwaliteit van de rechtshulp?
166.  Art.  31  Wet op de Vermogensbelasting  1892;  Art.13  van de Wet  op de raden van beroep.
167.  Wet van 7 februari  1929,  Stb. 38, waarbij  art.  13  van de Wet  op de raden van beroep werd gewijzigd.
168. Art. 13, leden 1 en 2, Wet ARB.
169. Art. 41, leden 2 en 3, AWR. De algemene beginselen van behoorlijk bestuur brengen mijns inziens mee dat
een dergelijke weigering schriftelijk wordt gemotiveerd.
170.  Art. 45  AWR. Deze weinig toegepaste bepaling geeft de inspecteur de bevoegdheid in persoonlijk contact
te treden met een minderjarige. een failliet en andere vertegenwoordigden.
171. 'De praktijk wijst uit, dat het publiek ook aan andere bijstand behoefte gevoelt, bijvoorbeeld van accoun-
tants. Daartoe opent het nieuwe art. 14 de getegenheid', MvT, Bijlagen, 1927-1928, nr. 225.
172. Art. 14 Wet op de raden van beroep, zoals deze bepaling luidt na de wijziging bij de Wet van 7 februari 1929,
Srb. 38.
173. Eerst bij Nota van w ijzigingen (zitting 1955-1956,nr. 3704, nr. 7) verkreeg deze bepating de nu geldende redac-

tie.
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terlijke bevoegdheid om bijstand door anderen dan een advocaat te weigeren.174 Een
advocaat behoeft voorts, anders dan andere gemachtigden, geen machtiging te
overleggen 175  en  is de enige  die  in een cassatieberoep mag pleiten:76 De bijzondere

plaats die de advocatuur in het fiscale procesrecht inneemt is waarschijnlijk niet zozeer
te danken aan de vooraanstaande rol die deze daarin vervult, als wel aan het ontbreken
van een wettelijke regeling voor belastingconsulenten.

Het zijn vooral de belastingconsulenten en in mindere mate de register-accountants,
accountant-administratieconsulenten en (kandidaat-)notarissen die in de bezwaar- en

beroepsfase als gemachtigde optreden of bijstand verlenen. Een gemachtigde van een be-
lastingplichtige treedt in diens plaats op. Zoals reeds eerder is aangegeven behoeft dat
niet te betekenen dat de inspecteur de op het geschil betrekking hebbende stukken aan
de gemachtigde toezendt. 177 De AWR verplicht de inspecteur hiertoe niet, maar het lijkt
een beginsel van behoorlijk bestuur dat hij in de bezwaar- en beroepsfase niet buiten de
gemachtigde om met de belastingplichtige zelf contact heeft. In elk geval heeft de
rechtspraak aan het verzuim van de inspecteur een uitspraak op het bezwaarschrift aan
de gemachtigde toe te zenden, de consequentie verbonden dat de beroepstermijn ingaat
op het moment waarop de gemachtigde hiervan kennisneemt.178 Het is vaste praktijk
van de gerechtshoven de stukken aan de vertegenwoordiger toe te zenden, ook al dwingt
de Wet ARB daar niet toe. 179 Ook hier tekent het verschil met het verlenen van bijstand
zich af, aangezien de rechter niet gehouden is de stukken, waaronder het afschrift van
de uitspraak, toe te zenden aan degene die ter zitting bijstand heeft verleend.Im Een ge-

machtigde die geen advocaat is, zal zich als vertegenwoordiger moeten legitimeren, door
tegelijkertijd met het bezwaar- of beroepschrift een door de belanghebbende onderte-
kende volmacht mee te zenden.181 Overlegging van de volmacht kan ook geschieden na-

174. Aangenomen kan worden dat de inspecteur vertegenwoordiging of bijstand door een advocaat niet kan weige-
ren, aangezien de wettehjke regeling van het beroep van advocaat een t uchirechtspraak omvat (art. 46-60 Advoca-
tenwet, Wet van 23 juni 1952, Stb. 365). Vergelijk in dit verband de opmerking in de MvA (zitting 1955-1956, nr.
4080), biz. 13: 'Overigens moge de eerste ondergetekende de verwachting uitspreken, dat bij eeneventueleregeling
van het belastingconsulentenberoep een zodanig tuchtrecht in het leven zal worden geroepen, dat de onderhavige
bepaling, welke thans niet kan worden gemist, overbodig zal worden'. Art.  12, lid 1, Wet ARB wekt overigens

ten onrechte de schijn dat het hof vertegenwoordiging door een advocaat wel zou kunnen weigeren. Vergelijk
Meyjes-Van Soest-Van den Berge, biz. 30.
175. HR 16 oktober 1968, BNB 1969/57. Andere vertegenwoordigers zullenop hun eigen mondelinge mededeling
niet als gemachtigde door de inspecteur of de rechter worden aanvaard.
176. Art. 23, lid 1, Wet ARB.
177. Meyjes-Van Soest-Van den Berge, biz. 21 en 31.
178. HR 13 februari 1929, B. 4473; TC 8 mei 1961, BNB 1961/228; Voorzitter Hof Leeuwarden 7 juli 1965, FED
AWR: Art. 60 : 2; Voorzitter Hof Amsterdam 16 maart 1970, BNB 1971/8; TC 5 februari 1973, BNB 1974/23.
Zie ook Ch.P.A. Geppaart, WFR 1972/5075.
179. Art. 2, lid 5, Wet ARB; J. van Soest, FED Adm. rechtspr.: Art. 22 : 1. Slechts indien er een conflict is tussen

bijvoorbeeld de wettelijke vertegenwoordiger en de vertegenwoordigde zal de rechter van dat uitgangspunt afwij-
ken. Handelingen Tweede Kamer 1955-1956, biz. 2533. Meyjes-Van Soest-Van den Berge, biz. 31, Ch.P.A. Gep-
paart, WFR 1972/5075, biz. 186.
180. HR 9 november 1938, B. 6774; HR 29 mei 1957, BNB 1957/221.
181. Wanneer de belastingplichtige zijn gemachtigde ter zitting vergezelt, is een mondelinge machtiging eveneens
toereikend. Ch.P.A. Geppaart, WFR 1972/5075, blz. 186.
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dat de beroepstermijn is verstreken. 182 De machtiging om een beroepschrift in te dienen
en in een procedure op te treden zal, ook als deze in algemene bewoordingen is vervat,
tevensde bevoegdheid inhouden het beroep in tetrekken, dan weI met de inspecteur, zelfs
ter zitting, een compromis te sluiten. 183

Een machtiging door een rechtspersoon of orgaan vereist niet een besluitvorming van
de rechtspersoon of het orgaan overeenkomstig de wet of statuten.184 Voldoende is dat
er een bevoegd besluit is genomen om beroep in te stellen.18' De aard van de volmacht
verzet zich er tegen aan te nemen dat deze anders dan herroepelijk is 186; een onherroepe-
lijke volmacht kan, zeker als deze algemeen geformuleerd is, als strijdig met de goede
zeden en openbare orde worden beschouwd.187 Een herroeping kan evenwel ook stil-
zwijgend geschieden. Hiervan is bijvoorbeeld sprake wanneer een gemachtigde beroep
instelt, maar de belanghebbende in de loop van een geschil persoonlijk optreedt en dege-
ne die beroep instelde hem daarin bijvoorbeeld slechts bijstaat.188 Aan een herroeping
kan geen terugwerkende kracht worden gegeven, terwijl een interne onbevoegdheid te-
genover de administratie geen effect heeft, indien deze op grond van gedragingen van de
volmachtgever mocht aannemen dat er een volmacht was. 189

6.8.4. VERTEGENWOORDIOING MET VERGUNNING VAN DE INSPECTEUR OF HET GERECHTSHOF

Vertegenwoordiging kan in het belastingrecht ook plaatsvinden met vergunning van de
inspecteur (art. 41, lid  1, AWR) of - in een beroepsprocedure - van het gerechtshof (art.
13,  lid  1, Wet ARB). Deze figuur, in het burgerlijk recht aangeduid met de term zaak-
waarneming, opent de mogelijkheid dat iemand voor hulpelozen (bijvoorbeeld minder-
jarigen) en afwezigen optreedt als diens vertegenwoordiger en voor hen een bezwaar- of
beroepschrift indient en een procedure voert. 190

182. HR 7 mei 1947, B. 8399; Ch.P.A. Geppaart, WFR 1972/5075. Het verzuimeen machtiging in te zenden kan
(thans ook in cassatie) worden goedgemaakt.  Zie art. 6 en  20,  lid 3,  Wet ARB. Zie daarover Ch.J. Langereis en
J.B.H. Roben, WFR 1983/5575.
183. Hof Leeuwarden 20 maart 1981, FED AWR: Art. 41 : 2, mijns inziens achterhaald: HR 5 november 1958,
BNB 1958/343.
184. Anders: Ten Berge-Tak, blz. 183.
185. HR 22 juli 1983, metconclusie van advocaat-generaal Mok, BNB 1983/276 met noot van H. J. Hofstra. Voor
privaatrechtelijke lichamen, en voor publiekrechtelijke lichamen waarvoor geen specifieke wettelijke regeling
geldt, lijkt, gelet op de strekking van art. 41 AWR, zelfs een bevoegd besluit niet noodzakelijk. Zie voorts onder-
deel 6.4.
186. Ch.P.A. Geppaart, WFR 1972/5075.
187. Asser-Van der Grinten I (De vertegenwoordiging), biz. 42. In art. 3.3.1 l. (N)BW is de opzegbaarheid een
regel van dwingend recht.
188. HR 9 november 1938, B. 6774; HR 29 mei 1957, BNB 1957/221.
189. Asser-Van der Grinten I (De vertegenwoordiging), biz. 47.
190. Naar ik meen is art. 41 AWR overbodig, omdat degene die krachtens zaakwaarneming bezwaar of beroep
instelt dat reeds op grond van het burgerlijk recht rechtsgeldig kan doen.  HR 18 maart  1926,  NJ  1926,  biz.  466;
Asser-Rutten III (De verbintenis uit de wet), biz. 5. De bepaling lijkt eerder ingegeven door de zorg van de admi-
nistratie dat haar wordt tegengeworpen dat het optreden van de zaakwaarnemer niet verantwoord is. Vgl. §  19,
lid 2, Leidraad AWR. B.C. Punt, blz. 158, verdedigt de stelling dat in administratief beroep, beroep bij wijze van
zaakwaarneming niet mogelijk lijkt.
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6.9 Rechtsverwerking

6.9.1. INLEIDING

Rechtsverwerking duidt op het verschijnsel dat men een recht verwerkt, kwijtraakt, door
bepaalde uitdrukkelijke of stilzwijgende gedragingen."'  In het privaatrecht, waaraan
de rechtsverwerking in het administratief recht is ontleend, onderscheidt men afstand en
berusting als bijzondere vormen van rechtsverwerking enerzijds, en andere vormen van
rechtsverwerking anderzijds.192 Alhoewel zelfs de intrekking van een beroep als een bij-
zondere vorm van rechtsverwerking kan worden beschouwd - men ziet daarbij immers
af van de verdere uitoefening van zijn recht - wordt de intrekking in de regel niet daaron-
der begrepen. Zo ook in deze studie. Afstand van het (recht op) beroep onderscheidt zich
van berusting doordat van het gebruik van rechtsmiddelen in het algemeen wordt afge-
zien, terwijl degene die berust ten minste eenmaal zijn geschil aan de rechter heeft voorge-
legd.

6.9.2. AFSTAND VAN HET RECHT VAN BEROEP

Anders dan in het Duitse belastingrecht kent het Nederlandse belastingrecht geen wette-
lijke regeling betreffende de afstand en verwerking van het (recht op) beroep. Op grond
van § 50 FGO kan een belastingplichtige door een schriftelijke verklaring afstand doen
van zijn beroepsrecht.193

In het Nederlandse belastingrecht bestaat over het verschijnsel van het doen van af-
stand en de verwerking van het beroepsrecht weinig jurisprudentie en literatuur, zodat
het moeilijk valt een duidelijke lijn aan te geven ."4 Als ik het goed zie strijden hier twee
uitgangspunten om voorrang. Enerzijds is er de door de Commissie 'Rechter en belas-
tingadministratie tegenover het belastingrecht' bepleite opvatting dat men de burger de
bescherming door de rechter niet mag ontnemen, waarvan ook sprake is ingeval de admi-
nistratie de belastingplichtige zou bewegen afstand te doen van zijn rechtsmiddelen. 195

Een dergelijke afstand is strijdig met de openbare ordeig6, en in die opvatting dus nie-
tig.'97 Anderzijds is er de in §  50 FGO doorklinkende gedachte dat een burger vrij is wel

191.  M. Scheltema, Rechtsverwerking in het administratieve recht,  biz.  4.
192. W. Konijnenbelt, Rechtsverwerkinginhetadministratieverecht, blz. 59, noemtalsenige vorm van uitdrukke-
lijke rechtsverwerking afstand van recht.
193. § (1) FGO: 'Auf die Erhebung der Klage kann nach Erlass des Verwaltungsaktes verzichtet werden.'
194. De constatering van de Voorzitter van het Haagse  Hof in diens beschikking van 18 december  1972,  BNB
1973/218: 'De wet kent verval van dat recht (om een nieuwe bezwaartermijn te vragen, L) door tijdsverloop, doch
geen rechtsverwerking door bepaalde handelingen of nalatigheden', lijkt mij voor twijfel vatbaar.
195. Geschriften van de Vereniging voor Belastingwetenschap, nr. 120, biz. 84. ln dezelfde zin W.B. Plantenga,
Belastingconsulentendag  1961,  biz. 31-32;  L. Lancte, WPNR 1963/4749-4750,  biz.  17; B. Wessels, Fiscale over-
eenkomst, biz. 21-22.
196. Vgl. CRvB 16 december 1943, ARB, biz. 183, CRvB 10 juli 1956, ARB 1957, biz. 373.
197. Omdat het hier om een immaterieel belang gaat kan aan de geldigheid van de afstandsovereenkomst worden

getwijfeld. Zie N.S.J. Koeman, Preadvies NJV 1980, biz. 74.
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of niet een rechtsmiddel aan te wenden en zich in dat opzicht kan binden. Afstand van
het recht om beroep in te kunnen stellen kan geschieden bij een publiekrechtelijke over-
eenkomst - vaak aangeduid met de term fiscaal compromis - tussen de belanghebbende
en de belastingadministratie teneinde een geschil te voorkomen of te beeindigen.'98 Ook
kan een belanghebbende de administratie aanbieden afstand te doen van zijn rechtsmid-
delen. Een dergelijk aanbod geldt naar ik meen naar analogie met art. 6.2.4.148. (N)BW
als aanvaard, wanneer de administratie ervan kennis heeft genomen en het niet onver-
wijld heeft afgewezen. 199

Kan een belanghebbende die afstand heeft gedaan in een nadien ingesteld beroep wor-
den ontvangen? Voor een goed begrip lijkt het zinvol een aantal situaties te onderschei-
den. Een publiekrechtelijke overeenkomst kan bijvoorbeeld een wederzijdse akkoord-
verklaring inhouden om een bepaalde belastingverplichting op een zeker bedrag vast te
stellen, zonder dat de belanghebbende uitdrukkelijk afstand heeft gedaan van zijn be-
roepsrecht; een overeenkomst over de materiele inhoud houdt namelijk niet onmisken-
baar een - stilzwijgende - afstand van het beroepsrecht in. Een nadien ingesteld beroep
zal mijns inziens wel ontvankelijk zijn, maar partijen zullen in de regel gebonden zijn aan
de door hen gesloten overeenkomst.200 De rechter kan in een zodanig geval derhalve on-
der meer onderzoeken of de overeenkomst zo duidelijk in strijd is met de wet, dat de ad-
ministratie op nakoming ervan niet mocht rekenen. 201

Er is evenmin sprake van afstand van het beroepsrecht indien een belanghebbende ver-
klaart akkoord te gaan met een voorgenomen navorderingsaanslag. Ook dan kan de be-
langhebbende derhalve rechtsgeldig beroep instellen.202 Indien e n belanghebbende ech-
ter uitdrukkelijk bij publiekrechtelijke overeenkcmst203, of bij een afzonderlijk aan-
bod204 afstand heeft gedaar van het beroepsrecl     ir wi hij ii.      n de:ondanks ingesteld
bet·I. . ·...·.-01,p inkilijk w ·,r·,·.n verklaaid. Eei.:·eird, di   'um zalhet berocp treffen dat
wordt in..·r=  t·.'  :. idat belaigi. eebende en de pd:.inistr.'te een buzc-dere rechtsg.n :

198. Zie over de terminologie J. P. Scheltens, Het belastingrecht in het administratieve recht, biz.  102, B. W.'ssels.
De fiscale overeenkomst, blz. 1-3, Ch. P.A. Geppaart, NJB 1983, biz. 1114-1145, H. J.W. Klein Wassink, Het fis-
cale comptomis.
199. Zie art. 6.2.4.14a, tweede lid, (N)BW. Ook deze rechtshandeling is, evenals de in dit onderdeel bedoelde  , 1-
bliekrechtelijke overeenkomst, tweezijdig. H.C.F. Schoordijk, Het algemeen gedeelte, blz. 353.
200. J.P. Scheltens, Het belastingrecht in bet administratieve recht, blz. 107-108. HR 31 ok:ober 1973, BNB
1973/254, FED, Adm. Rechtspr.: Ar,. 17 : 2   met noot van J. van Slooten; Hof Leeuwarden 17 j ,li 1981, V-N
1983. btz. 613

201. HR 3 juni  1981 met conclusie van advicaat-:enereal Mok, BNB 1981/230 met noot van H.J. uofstra, FED:
Milieuheffingen: 79 met noot van Ch.J. Langereis.
202. HR 22 juni 1938, B. 6692; Hof Amsterdam 9 avril 1959, BNB 1960/15. B.C. P,1, biz. :16.
203. Volgens het rapport van de Commissie 'Rechter en belastingadministratie tegenover het be:a·  ingrecht; biz.
84, is het 'thans nog zeer gebruikelijk dat een belastingplichtige in het kader van een fiscaal compron.,s afstand
van rechtsmiddelen doet'.
204. Hof Amsterdam 27 april  1982, BNB 1983/210, spreekt ten onrechte van berusting.
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zijn overeengekomen.2OS Als belanghebbende in zijn beroep aannemelijk kan maken dat
bij de publiekrechtelijke overeenkomst sprake is geweest van 'undue influence' en dus
van een ongeoorloofde oorzaak, of dat hij bij het aanbod tot afstand heeft gedwaald of
er een ander wilsgebrek aan deze rechtshandeling kleeft, zal hij evenwel in zijn beroep
toch kunnen worden ontvangen. 206

6.9.3. BERUSTING

Behelst de afstand van het beroepsrecht dat de desbetreffende belastingbeschikking niet
aan het oordeel van de rechter zal worden onderworpen, berusting houdt, als gezegd, in
dateenrechterlijk oordeel niet voor vernietiging aan een hogere rechter zal worden voor-
gedragen, en zulks tegenover de andere partij onmiskenbaar blijkt.

In het belastingrecht komt berusting alleen voor met betrekking tot het cassatieberoep.
Een van de gedachten die bij afstand van het beroepsrecht een rol spelen, te weten dat
de burger niet een beroep op de rechter mag worden onthouden, kan hier nauwelijks een
rol spelen, aangezien de burger in ieder geval toegang tot de rechter in eerste aanleg heeft
gehad. De rechtsgeldigheid van berusting lijkt dan ook minder omstreden dan die van
afstand van beroep. Berusting kan niet geschieden door een orgaan van de administratie
dat niet bevoegd is, en kan dan ook niet worden afgeleid uit een handeling van de ontvan-
ger.207 Wel meen ik dat de inspecteur kan berusten, door de belanghebbende mede te de-
len dat hij geen voorstel tot het indienen van een cassatieberoep zal doen tegen de uit-
spraak van het gerechtshof. Ook als hij op grond van §  17 van de Instructie beroepschrif-
ten208 een cassatievoorstel aan de directeur heeft toegezonden, die het op zijn beurt
voorzien van zijn beschouwing heeft doorgezonden aan het Ministerie van Financien,
kan de inspecteur  naar  ik meen nog steeds berusten. Eerst zodra de Minister van Finan-
cien cassatieberoep heeft ingesteld vervalt het recht op de berusting van de inspecteur;
uitsluitend degene die beroep in cassatie heeft ingesteld is dan bevoegd tot intrekking.209

Het gevolg van een rechtsgeldige berusting is dat een desondanks ingesteld cassatiebe-

roep niet-ontvankelijk is. 210

205. HR 17 december 1980, BNB 1981/26.
206. Vgl. § 50(2) FGO; B.C. Punt, biz. 115; K. Maasen, Regelungen mit dem Finanzamt, blz. 73-74.
207.  HR  11  april  1928,  B. 4259.  De constatering van P. Meyjes, biz.  224 dat een berusting de ontvankelijkheid
van een beroep niet aantast, kan mijns inziens niet op B. 4259 worden gebaseerd. Vgl. Meyjes-Van Soest-Van den

Berge, biz. 206.
208.  Beschikking  van 19 februari   1957, nr. C7/2510, gewijzigd bij beschikking  van 17 september  1981,  nr.
581-16 991, te vinden in Vakstudie Algemeen Deel, Bijlagen F.

209. Vgl. HR 24 september 1980, BNB 1981/2, met noot van F.W.G.M. van Brunschot, waarin geen intrekking
van het cassatieberoep werd geconstateerd toen de inspecteur de aanslag verminderde.

210. Vgl. HR 13 mei 1981, BNB 1981/187 met noot van J.P. Schekens. FED Adm. Rechtspr.: Art. 19 : 14 met
noot van D. Brull, HR 29 juni 1983, BNB 1983/242.
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6.9.4. OVERIGE VORMEN VAN RECHTSVERWERKING

Biedt het belastingrecht plaats voor een op de werking van de privaatrechtelijke goede
trouw gebaseerde, stilzwijgende, rechtsverwerking naast afstand van het beroepsrecht en
berusting? Die vraag zou ik voor wat betreft de ontvankelijkheid van het beroep, waar-
over het in dit hoofdstuk gaat, ontkennend willen beantwoorden. Rechtsverwerking kan
daarentegen soms wel de omvang van het beroep of van het verweer bernvloeden. Hier-
voor gaf ik reeds enkele voorbeelden uit de jurisprudentie, waaruit blijkt dat een ak-
koordverklaring met de inhoud van een publiekrechtelijke overeenkomst met de be-
lastingadministratie of met een belastingbeschikking belanghebbende niet altijd behoeft
te beletten rechtsgeldig in beroep te komen.211 Evenmin wordt een belastingplichtige een
beroepsrecht onthouden als hij een belastingaanslag krijgt die overeenstemt met zijn aan-
gifte.212 Misbruik van het beroepsrecht en andere vormen van rechtsverwerking zijn in
het belastingrecht niet talrijk, wellicht omdat het beroep in de regel geen schorsende wer-
king heeft.211 Niettemin moet men aannemen dat misbruik van het beroepsrecht in be-
lastingzaken kan voorkomen, bijvoorbeeld in geval een belanghebbende beroep instelt
zonder door een belastingbeschikking direct in zijn fiscale rechtsverhouding te zijn ge-
raakt. Men denke aan de situatie dat iemand zijn belastingaanslag te laag vindt.214

6.10. Intrekking van het beroep

Intrekking van een beroep kan plaatsvinden door een mededeling van die strekking aan
de rechter te doen. Een mededeling aan de inspecteur dat het beroep is of wordt ingetrok-
ken, hetgeen nog al eens voorkomt215, kan niet als een rechtsgeldige intrekking gelden.
Wei kan een dergelijke mededeling als een intrekking worden gezien als deze, gericht aan
het gerechtshof, wordt ingeleverd bij de inspecteur, waarbij deze laatste slechts de rol van
intermediair vervult.216 Bepaalt de wet aan welke eisen een beroepschrift moet voldoen,
een zodanige bepaling ontbreekt voor de intrekking. Niettemin zijn er wel degelijk ele-
menten die als essentieel moeten gelden.

De intrekking is een ondubbelzinnige2'i, schriftelijke mededeling aan de rechter van
de belanghebbende dat hij een bepaald beroep niet langer wenst vol te houden. De mede-

211. Zie noot 202 supra.
212. HR 31 januari 1923, B. 3212; HR 7 maart 1923, B. 3220.
213. Art. 10 inv. wet. Als uitzondering geldt in verband met art. 34 AWR de belastingaanslag die met toepassing

van art. 31 AWR (richtige heffing) wordt opgelegd. Door het opleggen van een voorlopige aanslag kan in een der-
gelijk geval de schorsende werking teniet worden gedaan. Zie over die mogelijkheid aant. 3 op art. 31 AWR,
Vakstudie Algemeen Deel en de aldaar vermelde literatuur.
214. HR 18 juni 1958, BNB 1958/238, HR 16 juli 1965, BNB 1965/217, HR 15 december 1971, BNB 1972/22,
HR 6 november 1974, BNB 1974/299, HR 24 maart 1982, BNB 1982/160 en 161.

215. P. Meyjes, biz. 130.
216. Vgl. voor een soortgelijke functie art. 60, lid 2, AWR.
217. P. Meyjes, WFR 1970/4994.
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deling kan, als deze ter zitting gedaan wordt, ook mondeling geschieden.118 Het is niet
duidelijk of de rechter deze intrekking ook moet aanvaarden, maar ik zou willen aanne-
men dat acceptatie geen wezenlijk bestanddeel van de intrekking vormt. WeI meen ik dat
intrekking uiterlijk kan plaatsvinden v66r de mondelinge of schriftelijke uitspraak. Het
belang hiervan is tegenwoordig vooral gelegen in de restitutie van het griffierecht, dat
sinds 1 maart 1983 wordt geheven ter zake van het beroep in belastingzaken.219 In het
verleden heeft de rechter enkele malen geoordeeld dat het beroep niet meer ter zitting kon
worden ingetrokken zonder toestemming van de inspecteur. 220 De reden daarvoor moet
worden gezocht in de sanctie die de rechter wegens lichtvaardig procederen kon opleggen
aan de belanghebbende.22' Door tijdens de mondelinge behandeling het beroep in te
trekken zou belanghebbende immers aan deze boete kunnen ontkomen. Maar afgezien
van de vraag of de administratie enigerlei belang zou kunnen hebben bij een verhindering
van de intrekking van het beroep, meen ik dat de intrekking een rechtshandeling is, waar-
op de inspecteur in het geheel geen invloed kan en mag uitoefenen.222 Dit geldt temeer
omdat de inspecteur in elke fase van het geschil wei zijnverweer kan intrekken, zolang
dit v66r de uitspraak geschiedt.223 In een bijzondere situatie laat het zich denken dat het
belang van de zaak verhindert dat de intrekking van het beroep na aanvang van de rechts-
zitting gevolg heeft.

Is een intrekking onherroepelijk, of zou men kunnen aannemen dat een intrekking ge-
volgd kan worden door een tijdig - dat wil zeggen v66r afloop van de beroepstermijn
- ingediend tweede beroepschrift,224 De intrekking van een beroepschrift houdt mijns
inziens in dat geen beroep is ingesteld, zodat een tweede beroepschrift, mits binnen de,
eventueel verlengde, beroepstermijn ingediend, rechtsgeldig zal zijn. 225

Een enkele brief dat de intrekking als ongedaan moet worden beschouwd, maakt naar
ik meen een ingetrokken beroep niet alsnog rechtsgeldig.226 Evenals bij de afstand van
het beroep, zal ook voor de intrekking moeten gelden dat deze geen rechtsgevolg heeft,
als zij heeft plaatsgevonden onder invioed van 'undue influence' of een wilsgebrek.

218. Telefonische intrekkingen zijn derhalve niet rechtsgeldig.
219. Zie over het gri ffierecht in belastingzaken Ch. J. Langereis, WFR 1982/5550, Ch. J. Langereisen J.B.H. R&
ben, WFR 1983/5575 en van dezelfden, WFR 1985/5674.
220. HR 25 mei 1921, B. 2830; HR 15 november 1922, B. 3151; HR 17 mei 1939, B. 6913.
221. Art . 91 Wet IB 1914, art. 34 Wet VB 1892 en het inmiddels vervallen art. 57, lid 2, Successiewet 1956.
222. In het burgerlijk procesrecht is de toestemming van de andere partij van belang vanwege de kostenveroorde-
ling, welk element in het fiscale proces geen plaats heeft.
223. Idem P. Meyjes, biz. 131, Vakstudie Algemeen Ded, aant. 14 op art. 14 Wet ARB.
224.  Het is kwestieus of de beroepstermijn in dat geval  door de werking van art.  60 AWR zou kunnen worden
verlengd. Men kan namelijk niet goed stellen dat het beroepschrift niet tijdig is ontvangen.
225. Eenzelfde gedachte wil ik verdedigen voor de intrekking van een bezwaarschrift, behandeld in hoo fdstuk 5.
226. HR 26 juni 1969, BNB 1970/77, met noot van J. van Soest.
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7. Bezwaar- en beroepstermijn

7.1. Termijn

7.1.1. INLEIDING

Beroep en het er veelal aan voorafgaande bezwaar kunnen slechts worden ingesteld bin-
nen de termijn die de wet daarvoor bepaalt. Dit geldt voor het doen van verzet en het in-
stellen van cassatieberoep evenzeer. Binnen de beroepstermijn - waartoe ik mij in het ver-
volg voornamelijk zal beperken - wil dan zeggen, dat een beroep uitsluitend kan worden
ingesteld nadat de termijn is gaan lopen en v66rdat deze is geeindigd. Op deze regel zijn,
zoals hierna zal blijken, enkele uitzonderingen. Bepalingen over termijnen zijn van dwin-
gendrechtelijke aard, wat betekent dat partijen niet stilzwijgend of uitdrukkelijk kunnen
overeenkomen hiervan af te wijken.' Evenzeer betekent dit dat de rechter in belasting-
zaken ambtshalve zal moeten onderzoeken of de beroepstermijn - en zelfs bij de aan het
beroep voorafgaande bezwaarprocedure de bezwaartermijn - in acht is genomen.

Er zijn verschillende redenen waarom een relatief niet ruim bemeten beroepstermijn
in het administratief recht is opgenomen. Met Scheltema kan men aannemen dat een lan-
ge beroepstermijn voor de administratie het ongewenste gevolg heeft dat de rechtmatig-
heid van haar beslissingen te lang onzeker is.2 Dit argument geldt in het belastingrecht
eens te meer, aangezien het daarin veelal gaat om periodiek, vaak ten minste eens per
jaar, gegeven belastingbeschikkingen, die vaak sterk met elkaar samenhangen.3 Men
denke aan de regels van balanscontinutteit, aan regelmatig terugkerende afschrijvingen
enz. Voorts hebben partijen er belang bij, dat geprocedeerd wordt over feiten die niet
in een al te grijs verleden liggen.4 Om die reden zijn ook de mogelijkheid van en de ter-
mijnen voor het indienen van conclusies van repliek en dupliek beperkt gehouden. Geen
der partijen moet immers een procesverloop nodeloos kunnen vertragen. Van der Poel
heeft ook de zekerheid die Staat, provincie en gemeenten willen hebben over het bedrag
aan inkomsten waarop zij over het afgelopen jaar kunnen rekenen, als argument gehan-
teerd, maar deze opvatting is naar ik meen afdoende door J. van Soest bestreden.5

1. Met opzet vermijd ik hier het begrip 'openbare orde', omdat de Hoge Raad dit begrip bij de toepassing van
termijnen in recente rechtspraak niet langer gebruikt. Vgl. in dit verband HR 12 maart 1980, BNB 1980/115 met
noot van J.P. Scheltens en HR 14 december 1960, BNB 1961/57. Zie voorts J.P. Scheltens, Algemene wet, biz.
651 e.v.

2.  M. Scheltema, Beginselen van administratieve rechtspraak, RM Themis  1978,  biz.  273.
3.  J.  van der Poel, Raden van beroep,  blz.  197.
4. Tak-Ten Berge, biz. 2.
5. J. van der Poel, Raden van beroep, blz. 197; J. van Soest in zijn noot bij HR 14 december 1960, BNB 1961/100.
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De waarde van vorenstaande argumenten moet men ook weer niet overschatten. Met
name de gedachte dat de bestuurstaak door een langere beroepstermijn, van bijvoorbeeld
zes maanden, zou worden doorkruist, is kwetsbaar. Immers, dergelijke argumenten zou-
den dan a fortiori het opleggen van navorderings- en naheffingsaanslagen gedurende een
vijftal jaren moeten verhinderen, hetgeen niet het geval blijkt te zijn. Men zou dan name-
lijk kunnen stellen dat de belastingadministratie in die gevallen haar eigen bestuurstaak
frustreert. Tevens verkeert niet alleen de belastingplichtige gedurende die jaren in onze-
kerheid omtrent diens uiteindelijke belastingverplichting, ook het argument dat geproce-
deerd wordt over nogal gedateerde feiten speelt dan kennelijk geen doorslaggevende
rol.6 Kennelijk wegen al deze argumenten zwaarder in de situatie dat de materiele be-
lastingschuld lager is dan de formele belastingschuld, dan in de omgekeerde situatie. Dit
betekent niet dat de nodeloze doorkruising van de bestuurstaak, het procederen over re-
cente gegevens en het niet kunnen traineren van administratiefrechtelijke geschillen wei-
nig gewicht hebben, maar wel dat zij niet dwingen tot de thans geldende, relatief korte
beroepstermijnen. Dit geldt te meer waar in het administratief recht de meeste belang-
hebbenden wel hun eigen boontjes doppen in hun relatie met de overheid: men denke aan
het doen van de jaarlijkse aangifte voor de inkomstenbelasting. Voordat zij evenwel een

beroepsprocedure bij een rechterlijke instantie beginnen, zullen zij vaak advies van een

deskundige inwinnen of nadere studie verrichten. Zowel het verkrijgen van advies als de
nadere studie vergen tijd.

Het normatieve uitgangspunt in dit hoofdstuk is dat de beroepstermijn een zodanige
omvang moet hebben, dat een belastingplichtige daarbinnen redelijkerwijs beroep kan
instellen.

De termijn voor het instellen van bezwaar, beroep en cassatieberoep is sinds 1 maart

1983 uniform, en bedraagt twee maanden: Voor het sinds 1 maart 1983 bestaande ver-
zet tegen een voorzittersbeschikkings en het verzoek om een schriftelijke uitspraak geldt
een termijn van een maand.9 Alhoewel een termijn van twee maanden niet ruim beme-
ten is,  kan niet worden gesteld dat deze veel te kort is.'o Dat geldt weI voor een termijn
van 66n maand indien het vereiste geschrift met redenen omkleedmoet zijn. Om die reden

acht ik de verzettermijn wtl maar de termijn voor het verzoek om een schriftelijke uit-
spraak niet te kort." De rappeltermijn van den maand voor het betalen van griffierecht
is naar ik meen eveneens te kort, omdat betalingen via het bancaire verkeer veelal ruim
een week in beslag nemen. 12

6. J. van Soest, Beginselen van formeel belastingrecht, biz. 18, met vermelding van overige literatuur.
7.  Art.  23,24 en  26 AWR en art.  20 Wet ARB, zoals laatstgenoemde wet luidt sindsde Wet van 13 januari,  1983,
Stb. 60. V66r 1 maart 1983 was de termijn voor cassatieberoep ten maand.

8. Art. 18b, lid 1, Wet ARB.
9. Art. 17b, lid 1, Wet ARB.
10. Vgl. bijv. art. 9, lid 1, Wet Arob, zie voorts het overzicht in B.C. Punt, blz. 126-127 en Tak-Ten Berge, biz.
4, waarin de aanpassing van de cassatietermijn nog niet is opgenomen.

11.   Overigens   was de oorspronkelijke verzettermijn slechts veertien dagen.    Vgl. Ch.J. Langereis,    WFR
1981/5523.

12. Het niet van toepassing zijn van art. 60 AWR op deze termijn kan bijv. bij vakanties, ziekte en postale stakin-
gen tot onbillijke resultaten kiden. Vgl. Ch.J. Langereis, WFR 1982/5550.
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De beroepstermijn is uitgedrukt in maanden en niet, zoals bijvoorbeeld in de Wet
Arob, in dagen." Op het oog lijkt dit een vergelijking van een veranderlijke - 28 tot en
met 31 dagen lopende - termijn met een onveranderlijke termijn, waarbij veelal de voor-
keur zal uitgaan naar de onveranderlijke, en derhalve eenvoudiger vast te stellen, ter-
mijn. Maar ook een ogenschijnlijk onveranderlijke termijn kan onder de werking van
de vrijwel altijd toepasselijke Algemene termijnenwet,4 varieren, zodat deze tegenstel-
ling minder groot is dan zij lijkt. De termijn voor het indienen van bezwaar, beroep en
cassatieberoep en het doen van verzet draagt een fataal karakter. Slechts onder bijzonde-
re omstandigheden zal een termijnoverschrijding niet leiden tot niet-ontvankelijkheid
van het beroep.

In het belastingrecht heeft de fictieve weigering van een belastingbeschikking tot op
heden nauwelijks erkenning gekregen.15 Op die grond zal hieraan weinig aandacht wor-
den besteed. Ik volsta hier met de opmerking dat als in het recht ook een fictieve weige-
ring als appellabele beschikking wordt beschouwd, niet snel moet worden aangenomen
dat een dergelijke beschikking aan de orde is en aldus bezien de beroepstermijn is over-
schreden.16 Een fictieve weigering is namelijk juist als zodanig gecreeerd om de rechts-
bescherming te vergroten. Neemt men evenwel (te) snel aan dat een belanghebbende het
stilzitten van de administratie ten onrechte niet als een fictieve weigering heeft gezien,
dan is een belanghebbende veelal slechter a f dan in geval het recht een fictieve weigering
niet kent.

7.1.2. AANVANG VAN DE TERMIJN

De aanvang van de beroepstermijn in belastingzaken is niet uniform geregeld, wat ver-
oorzaakt wordt door de verschillende wijzen van afgifte van de belastingbeschikking.

Geschiedt deze bij gewone post dan is de dagtekening relevant, bij aangetekende ver-
zending is de datum van terpostbezorging doorslaggevend.17 Weliswaar biedt de wet de
inspecteur nog steeds de mogelijkheid elk stuk tegen ontvangstbewijs uit te reiken, maar
deze archaische communicatiemogelijkheid vindt in de praktijk vrijwel nimmer toepas-
sing. 18

13. Art. 9, lid 1, Wet Arob.
14. Wet van 25 juli 1964, Stb. 314.
15. Zie onderded 4.2.1. Vgl. Hof Leeuwarden 22 november 1967, BNB 1968/217; vgl. Ch.P.A. Geppaart, Be-

lastingconsulentendag 1968, biz.  14, J.W. Zwemmer, respectievelijk Ch. J. Langereis, Geschillen in belastingza-
ken, biz. 51 respectievelijk blz. 64. In de vergadering van 5 oktober 1985 van de Vereniging voor Belastingweten-
schap kek er evenwel veel bijval voor mijn zienswijze dat een fictieve weigering ook in het belastingrecht met een
beschikking gelijk  te  stellen valt. Zie het Geschrift  van de Vereniging voor Belastingwetenschap nr.  167.

16. Ziedeuitspraak AR RvS 15 september 1978, nrs. A-1.0947,1.0988 en 1.1071 (1978). Zie evenwel deuitspraak
Voorzitter AR RvS 7 april 1978, TVO 1978, blz. 318, waarin het verzuim om binnen 30 dagen na de fictieve weige-
ring beroep in te stellen niet vatbaar was voor herstel. Vaak zal een beianghebbende twee beroepstermijnen heb-

ben, namelijk 66n in samenhang met de fictieve weigering en ten nadat de beschikking alsnog is afgekomen.
17. Vgi. het eerste en tweede lid van art. 26 AWR in verbinding met art. 25, lid 5 en art. 18, lid 5, AWR.
18. Onder de uitreiking tegen ontvangstbewijs wordt niet begrepen een aangetekende verzending. maar uitsluitend

een uitreiking door de belastingdienst zelf. TC 11 september 1950, B. 9108; HR 18 januari 1961, BNB 1961/71;

TC 3 juni 1975, UTC 1975/43.
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De bezwaartermijn als bedoeld in art. 23 AWR begint te lopen op de dag volgend op
de dagtekening van:
-  het biljet van de definitieve aanslag;
- het biljet van de naheffingsaanslag;
- het afschrift van de beschikking.
De beroepstermijn begint te lopen op de dag volgend op de dagtekening van:
-   het afschrift van de uitspraak of die van het ontvangstbewijs (art. 26, lid  1, AWR);
- het biljet van de navorderingsaanslag (art. 26, lid 2, AWR);
-  het afschrift van het kwijtscheldingsbesluit inzake de kwijtschelding van een bij een

navordering toegepaste verhoging Cart.  27,  lid  1,  AWR).

Het komt voor dat een uitspraak op bezwaarschrift intweegedeelten wordt toegezonden.
Een deel, dat in de regel vanuit het automatiseringscentrum te Apeldoorn wordt verzon-
den, behelst uitsluitend een cijfermatige verwerking van de genomen administratieve
beslissing. In dat deel wordt dan met een standaardzin verwezen naar de overwegingen
en de motivering van de beslissing, die per separate post vanuit de inspectie wordt verzon-
den. In HR 8 mei 1974, BNB 1974/148, is beslist dat de beroepstermijn in een zodanig
geval aanvangt bij de terpostbezorging van de overwegingen.19 In geval van de toepas-
sing van de in art. 26, lid 3, AWR bedoelde prorogatie begint de beroepstermijn te lopen
op de dag waarop de bezwaartermijn aanvangt. Bij alle voormelde (afschriften van) be-
lastingbeschikkingen gaat het in de regel om een verzending per gewone post.

Bij de Wet van 8 november 1984, Stb. 533, is de aangetekende verzending van be-
lastingbeschikkingen vervangen door een verzending per gewone post. Bij de aangete-
kende verzending ging de beroepstermijn in op de dag volgend op die waarop het af-
schrift van die belastingbeschikking ter post was bezorgd, of tegen ontvangstbewijs was
uitgereikt. Het ging daarbij om:
- de uitspraak, waaronder de uitspraak op het bezwaarschrift;
-  het kwijtscheldingsbesluit dat genomen is op het bezwaarschrift gericht tegen de in een

naheffingsaanslag begrepen verhoging (art. 26, lid 6, AWR).

De wetgever heeft bij de Wet van 8 november 1984 het aangetekend verzenden van stuk-
ken aanzienlijk ingeperkt, waardoor voortaan de uitspraak en het besluit op een be-
zwaarschrift gericht tegen de kwijtschelding van de verhoging begrepen in een nahef-
fingsaanslag per gewone post worden verzonden. Wijziging in de aard van de verzending
heeft ook gevolgen voor het tijdstip waarop de beroepstermijn aanvangt, omdat de wet-
gever dientengevolge de dagtekening van de belastingbeschikking beslissend heeft ver-
klaard.

De argumenten om op deze wijze tot een relatief geringe bezuiniging te komen, spreken
niet erg aan. Met name de uitkomst van het onderzoek dat brieven en andere stukken
dieworden gepost of aangeboden voorde gewone postbestelling, nagenoeg altijd blijken

19. Het isdubieusof de beroepstermijn ingaat ingeval het cij fermatige del niet wordt verzonden; indien het toege-
zonden deel verwijst naar het andere deet, waarop belanghebbende dan zal wachten, zal de beroepstermijn pas
na de dagtekening van het andere deel ingaan.
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aan te komen, lijkt een argument voor een vervanging van aangetekende door gewone

verzending, maar is dat ook zo?
In de praktijk blijkt dat bij een 'gewone' postbestelling twee procent onbestelbaar re-

tour wordt gezonden.20 Als men bijvoorbeeld beseft dat sinds 1980 jaarlijks alleen al
voor de inkomsten-, vermogens- en motorrijtuigenbelasting op meer dan 450 000 be-
zwaarschriften uitspraak op bezwaarschrift wordt gedaan, betekent dit dat bij gewone
verzending jaarlijks ongeveer 9000 uitspraken op bezwaarschrift niet ter bestemde plaat-
se komen (bron: Jaarverslag belastingdienst 1983). Weliswaar is niet gezegd dat dit aan-
tai uitspraken bij aangetekende verzending wel aankomt, maar het verschilis dat in zoda-
nig geval duidelijk wordt dat het stuk niet correct is ontvangen, zulks in tegenstelling tot
een verzending per gewone post. Men kan, zoals de regering doet, nu weI aanvoeren dat
ook aanslagbiljetten per gewone post worden verzonden, maar een dergelijk argument
gaat er ten onrechte vanuit dat die situatie als bevredigend wordt ervaren. De wijziging
in de verzending betreft bovendien de enigszins 'gevoelige' belastingbeschikkingen waar-
mee een geschil 'in eerste aanleg' wordt beslist (uitspraak op bezwaarschrift, een kwijt-
scheldingsbesluit) of die voor de rechtspositie van een of meer belastingplichtigen van
vitaal belang zijn (uitspraak richtige heffing, of een uitspraak of sprake is van een aande-
lenfusie of herkapitalisatie). Mede gelet op de lage perceptiekosten van de heffing van
Nederlandse rijksbelastingen komt mij deze bezuiniging vanuit een oogpunt van rechts-

bescherming onjuist voor.
Interessant is in dit verband dat in Duitsland eveneens wordt onderscheiden tussen de

eenvoudige verzending per post van een gewone belastingbeschikking (Verwaltungsakt
in de zin van § 122 AO), en de met waarborgen omgeven regeling van het Verwaltungs-
zustellungsgesetz voor de beslissingen op een 'Einspruch' en 'Beschwerde', welke laatste

regeling onder meer een aangetekende verzending en een verzending met ontvangstbe-
vestiging omvat. 21

Edn bijzonder aanvangsmoment verdient nog de aandacht: de bezwaartermijn bij aan-
giftebelastingen. Bij deze belastingen wordt de belastingschuld in de regel geconcreti-
seerd door een voldoening of afdracht op aangifte. Bezwaar is dan krachtens art. 24
AWR mogelijk binnen twee maanden nadat de belastingplichtige de belasting heeft vol-
daan of de inhoudingsplichtige de belasting heeft ingehouden. Van belang hierbij is der-
halve het tijdstip van voldoening c.q. inhouding te bepalen. Bij de voldoeningsbelasting
zal een betaling in geld weinig problemen oproepen, omdat degene die aldus voldoet pre-
cies weet wanneer hij de betaling heeft voldaan. Bij girale betaling is dat iets minder exact
te bepalen, omdat de dagtekening van het bank- of giro-afschrift van de ontvanger waar-
op de bijschrijving is vermeld als het moment van voldoening geldt.22

20. MvA, Tweede Kamer 1983-1984, nr. 18175, nr. 5.
21. § 122 (2) AO. De meer officiele wijze van toezending, 'die in gesetzlicher Form geschehen und beurkundete

Uebergabeeines Schrifistucks', wordt uitsluitend toegepast wanneer de wet dat voorschrijft. Zie over deze 'Zustel-

lung' § 122 (5) AO, § 3,4,5,6,14,15,16, Verwaltungszustellungsgesetz (B GBI. 1 1952,379).
22.  HR 17 oktober  1962, BNB 1962/324;  HR 20 december  1967, BNB 1968/156 met noot van J. van Soest;  HR

22 maart  1972, BNB 1972/130; HR 3 april  1974, BNB 1974/107. Voor de betaling per postwissel geldt de datum
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Bij inhoudingsbelastingen ligt een en ander minder eenvoudig. Immers niet de inhou-
dingsplichtige, maar degene van wie belasting is ingehouden heeft het recht van bezwaar,
en deze laatste weet in de regel niet precies wanneer de inhouding door de inhou-
dingsplichtige heeft plaatsgevonden. Loonbelasting wordt namelijk ingehouden door-
datde werkgever van het overeengekomen brutobedrag van het loon, of indien een netto-
loon is overeengekomen uit eigen middelen een bedrag afzondert om dat later op aangifte
af te dragen.23 Onder dit afzonderen moet in de huidige tijd met name worden verstaan
de boekhoudkundige verwerking van de lonen en de daarmee samenhangende loonbe-
lasting.24

Bij de loonbelasting is de bezwaartermijn afhankelijk van de daadwerketijke inhou-
ding. Indien inhouding ondanks de wettelijke bepalingen niet plaatsvindt, lijkt bezwaar
derhalve niet mogelijk. Het zal voor de belastingplichtige, maar ook voor de fiscus, in
de praktijk vaak moeilijk zijn vast te stellen of, en zo ja, wanneer en tot welk bedrag in-
houding heeft plaatsgevonden. Dit geldt vooral in situaties waarin slechts eens per 3 of
6 maanden, of eens per jaar afdracht op aangifte wordt gedaan of behoort te worden ge-
daan.25 Anders dan bij de loonbelasting is bij de dividendbelasting voor de toepassing
van art. 24 AWR een fictief tijdstip opgenomen. De belasting wordt hier geacht te zijn
ingehouden op de dag van dagtekening van de dividendnota, die de inhoudingsplichtige
aan de rechthebbende uitreikt.26 Het lijkt zinvol een soortgelijke bepaling in de Wet op
de loonbelasting 1964 op te nemen.

De eerste dag van de bezwaar- en beroepstermijn is die, welke volgt op de dag van de ge-
beurtenis (de dagtekening, de terpostbezorging) die de termijn doet aanvangen, op grond
van het oude adagium 'a quo non computator in termino'27, de dag van de gebeurtenis
zelf telt niet mee. In het Duitse belastingrecht geldt een soortgelijke regeling, zij het dat
daar de eerste dag van de termijn pas aanvangt - en de belastingbeschikking gaat werken
- vanaf de derde dag na verzending per post.28 Het is daarbij niet van belang voor de
bezwaar- en beroepstermijn dat de eerste dag van de termijn een zaterdag, zon- of feest-
dag of een daarmee gelijk te stellen dag is.29 In de Nederlandse fiscale jurisprudentie is

waarop de postwissel in het bezit komt van de ontvanger. HR 19 april  1972, BNB 1972/119. Betaling met een zgn.
prima cheque vindt plaats op het moment van afgifte van deze cheque. Ministeriele Resolutie 10 januari  1979,
nr . 578- 17 838, V-N 1979, biz . 281 en Ministeriele Resolutie 24 augustus 1981, nr. 581-15 046, V-N 1981, blz. 1692.
23. HR 22 juli 1981, BNB 1981/305, 306 met noot van F.W.G.M. van Brunschot, FED IB '64: Art. 63 : 9, 12
met noot van D.E. Witteveen.
24. Idem: Van Brunschot in zijn noot bij HR 22 juli 1981, BNB 1981/305,306, Witteveen in zijn voormelde FED-
noot, P.M. van Schie en W.W. van Smeden, inhouding, afdracht en verrekening van loonbelasting, WFR
1981/5525, blz. 1383. Zie voorts J.P. Scheltens, Algemene wet, biz. 565-570. J.C.K.W. Bartel, WPNR 5575 en
Van Schie en Van Smeden, WPNR 5612.
25. Art. 23, lid 2, Uitvoeringsbesch. AWR.
26. Art. 9, lid 2, Wet div. bet. 1965.
27. A. P. Funke, NJB 1976, blz. 572. HR 17 januari 1934, B. 5570; HR 17 juni 1936, B.6132: 'dat ten deze de ter-
mijn voor het indienen van het beroepschrift moet geacht worden te zijn aangevangen be' het verstreken van  12
October 1935'.
28. § 122 (2) AO. Dit lijdt evenwel de uitzondering als de belastingbeschikking op een later tijdstip wordt gegeven.
29. BFH 7.10.76 VIII R 76/72, B StBl.II 1977,133  =  StRK VwZG par.  17 R.54. Deze beslissing die op het inmid-
dels vervallen par. 17 VwZG betrekking had, geldt ook voor § 122 (2) AO. Vgi. Spanner, § 122 AO Anm 25a in
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het strenge recht dat de termijn ingaat op de dag volgend op die van de dagtekening of
de terpostbezorging van de belastingbeschikking gaandeweg verzacht. Zo is de datum
van de toezending bepalend geacht ingeval een uitspraak op een bezwaarschrift die een
datum droeg vallend na de dag van toezending.30 Voorts werd het standpunt ingenomen
dat de termijn voor het indienen van een bezwaarschrift pas begint te lopen op 0 uur van
de dag na uitreiking van het aanslagbiljet, indien deze ligt na het verstrijken van de be-
zwaartermijn. 31

Zoals in onderdee14.2.8 is geconstateerd werd oorspronkelijk een te lateontvangst van
een belastingbeschikking niet relevant geacht, zo lang de belanghebbende nog tijdig, ook
al moest het dan telegrafisch, bezwaar kon maken.32 Deze strenge lijn is in zoverre nog
in de rechtspraak aanwezig, dat de bezwaartermijn slechts dan later ingaat, indien de be-
lastingbeschikking de geadresseerde niet heeft bereikt ten gevolge van enig verzuim van
de administratie.33 In een dergelijk geval gaat de termijn lopen vanaf de dag volgend op
de daadwerkelijke ontvangst. Kan een belanghebbende niet aannemelijk maken dat de
belastingadministratie met betrekking tot de verzending enige blaam treft - en deze be-
wijslast is niet gering -, dan is zijn niet tijdig ingediende bezwaar of beroep niet-ontvan-
kelijk en zal hij uitsluitend nog met behulp van art. 60 AWR een rechtsmiddel kunnen
benutten. Aan deze problematiek besteed ik in onderdeel 7.4 verder aandacht. Er is geen

geldig rechtsmiddel voorhanden tegen een nog niet totstand gekomen, laat staan bekend-
gemaakte, belastingbeschikking; een nog niet tot stand gekomen belastingbeschikking
heeft immers geen rechtskracht. Ik verwijs hier naar mijn behandeling in onderdeel
4.2.8. Ook tegen een wel tot stand gekomen maar nog niet bekendgemaakte belastingbe-
schikking kan geen rechtsgeldig beroep worden ingesteld, tenzij een belanghebbende uit
handelingen van de belastingadministratie moet afleiden dat de niet-bekendgemaakte
belastingbeschikking bestaat  en de administratie hieraan rechtsgevolgen verbindt.

In de praktijk verzendt de rijksbelastingdienst veelvuldig een belastingaanslag geruime
tijd v66r de dagtekening van het aanslagbiljet. In strijd met de wettekst van art. 23 AWR
en met de in onderdeel 4.2.7 weergegeven wetsgeschiedenis, waarin letterlijk wordt
gesteld dat de belastingaanslag op de dag van de dagtekening tot stand komt, staat de
rechtspraak toe dat een belanghebbende rechtsgeldig in bezwaar komt v66r de dagteke-
ning.34

Gelet op de betekenis van de bekendmaking van de belastingaanslag lijkt mij deze
rechtspraak juist. Op dezelfde gronden kan ik mij verenigen met de zienswijze dat, be-

Hubschmann, Hepp, Spitaler. Deze zienswijze lijkt mij ook voor het Nederiands administratief procesrecht goed

verdedigbaar. Vgl. Voorzitter AR RvS 12 september 1978, nr. A-3.1574 (1978) VE 620.
30. HR 28 oktober 1931, B. 5071; HR 17 juni 1936, B. 6132; zie ook HR 12 oktober 1977, BNB 1978/4; HR 16
november 1977, BNB 1978/18; anders en mijns inziens achterhaald HR 19 juni 1931, B. 5001; Hof Arnhem 26

april 1960, BNB 1961/83; TC februari 1961, BNB 1961/209.
31. HR 9 januari 1924, B. 3271; HR 6 april 1927, B. 4044; HR 1 maart 1933, B. 5386.
32. HR 9 november 1927, B. 4150; HR 11 feburari 1948, B. 8458.
33. HR 26 oktober 1949, B. 8664; Hof Leeuwarden, 30 oktober 1967, BNB 1968/214; Hof 's-Gravenhage 4 april
1978, FED AWR: Art. 4 : 15.
34. Raad van Beroep Rotterdam 26 januari 1948, Maandblad voor Belastingrecht december 1948; HR 8 juni 1949,
B. 8656; De Vries en Van der Linde, De algemene wet, biz. 77/78; J.P. Scheltens, De Algemene wet, biz. 665.
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houdens uitzondering, tegen een belastingbeschikking geen rechtsmiddel kan worden
aangewend voordat deze is ontvangen. 35

7.1.3. EINDE VAN DE TERMIJN

Wanneer geldt het bezwaar- o f beroepschrift als tijdig, indien het tijdig bij de administra-
tie of ter gri ffie van de rechterlijke instantie is binnengekomen of indien het tijdig door
de belanghebbende is verzonden?

Deze vraag wordt in de administratiefrechtelijke praktijk op twee manieren beant-
woord. Sommige instanties hanteren de eerste opvatting, de zogenaamde ontvangsttheo-
rie, andere de verzendtheorie.36 Het verschil tussen de ontvangst- en verzendtheorie is
niet alleen gelegen in een verschil in tijd tussen het moment van verzenden en ontvangen
dat enige dagen kan belopen, maar bepaalt evenzeer voor wie het risico van de verzending
is. De fiscale wetgeving is niet altijd duidelijk geweest over de vraag of de ontvangst- of
verzendtheorie moest worden toegepast. Zo sprak de wet van 'indienen'37, van 'per post
aangeteekend zenden'38, van 'in beroep komen'39, en worden thans in de AWR de on-
derscheiden begrippen 'indienen', 'in beroep komen', 'beroep worden ingesteld', ogen-
schijnlijk achteloos door elkaar gebruikt.

Ondanks dit verschil in terminologie heeft de belastingrechter altijd de ontvangsttheo-
rie gehuldigd.40 Opmerkelijk is echter dat andere instanties, zoals de Kroon en de Afde-
ling Rechtspraak RvS, op een soortgelijke terminologie de verzendtheorie hebben geba-
seerd.4! Het College van Beroep voor het bedrij fsleven is in 1981 omgegaan en hangt nu
eveneens de verzendtheorie aan, voornamelijk om uniformiteit met de meeste andere met
administratieve rechtspraak belaste colleges te verkrijgen, en daarmee de rechtszeker-
heid van belanghebbenden te bevorderen. 42

35. Vgl. HR 12 oktober 1977, BNB 1978/4 met noot van H. J. Hofstra, FED AWR: Art. 26 : 4 met noot van Ch. J.
Langereis; J.P. Scheitens, Aigemene wet, biz. 665.
36. Tak-Ten Berge, blz. 8-9.
37.  Art.  1 Wet betreffende bezwaarschriften tegen aanslagen personele belasting en het patentrecht,  Wet  van 4
april 1870, Stb. 60. Zie voorts art. 55, par. 1 en art. 56, par. 2, Wet op de personeele belasting 1896.
38. Art. 24 Wetopde Vermogensbelasting 1892, Wet van 27 september 1892, Stb. 223. Zieook art. 28 van die wet.
39. Art. 77 Wet IB 1914.
40. HR 29 september 1920, B. 2579; HR 18 oktober 1922, B. 3138; HR 25 november 1942, B. 7576; HR 12 maart
1947, B. 8329 met aantekening van H.J. D.(oedens); Hof Amsterdam 14 april 1970, FED IB'64: Art. 46 : 93; HR
12 april 1978, BNB 1978/128. FED AWR: Art. 26 : 7 met noot van Ch.J. Langereis; HR 24 mei 1978, BNB
1978/176; HR 17 januari 1979, BNB 1979/59, FED Adm.Rechtspr.: Art.20 : L met noot van M. Plante-Faile;
HR 12 maart 1980, BNB 1980/ 15, mer noot van J.P. Scheltens, FED AWR: Art. 26 : 10, met noot van J.H.J.M.
Hamans; HR 15 juli 1981, BNB 1981/251, FED AWR: Art.26: 13 met noot van Ch. J. Langereis; J.P. Scheltens,
Algemene wet, biz. 656 e.v.; J. van Soest, WFR 1978/5354; Ch.J. Langereis, WFR 1980/5460. Anders: TC 29
juni 1936, B. 6161; Hof Leeuwarden in het geschil dat leidde tot HR 12 maart 1980, BNB 1980/115.
41. B.C. Punt, blz. 135, Ch.J. Langereis, WFR 1980/5460, Tak-Ten Berge, blz. 8. Zie voorts B.K. Olivier in de
bundel Recht op scherp, aangeboden aan prof. mr. W. Duk, blz. 405-428.
42. CBB 3 juni 1981, AB 1981, 506: 'Het College meent, dat het belang gemoeid met het, op evenbedoelde wijze,
uniform toepassen van termijnbepatingen als hier aan de orde, - waardoor de rechtszekerheid wordt gediend -
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Aan beide theorieen kleven voor- en nadelen. De ontvangsttheorie heeft als nadeel dat
een tijdige terpostbezorging van het beroepschrift door fouten van de monopoloide

posterijen gefrustreerd kan worden, waardoor een belanghebbende schade kan onder-
vinden, welke in belastingzaken vrijwel uitsluitend door de werking van art. 60 AWR kan
worden beperkt. Het nadeel van de verzendtheorie is dat ontvangst in de regel een beter
te constateren en vooral te bewijzen tijdstip is dan het aanbieden aan de posterijen - al
was het maar omdat ook het poststempel niet altijd de doorslag geeft - waardoor soms
een belanghebbende ten onrechte ontvankelijk wordt verklaard in zijn beroep.

Ook de ontvangsttheorie levert bewijsrechtelijke problemen op, in geval een bezwaar-
of beroepschrift persoonlijk wordt afgeleverd op een moment dat niemand dit in ont-
vangst kan nemen.43 Als 2% van de poststukken reeds als onbestelbaar retour gaat,

moet men aannemen dat een duidelijk hoger percentage van de stukken op de 66n of an-
dere wijze niet correct verzonden wordt.44

Naast het onbestelbaar retour zenden kan men daarbij nog denken aan vertraging in
de verzending, foutieve bezorging, vermissing, diefstal. Op grond van het voorgaande
kan ik mij, gelet op het risico dat tegenwoordig aan postale verzending van stukken is
verbonden, niet vinden in de ontvangsttheorie. Alhoewel de verzendtheorie de mogelijk-
heid niet geheel uitsluit dat een belanghebbende weI eens met een tardief beroepschrift
in zijn beroep wordt ontvangen, geef ik vanuit een oogpunt van een optimale rechtsbe-

scherming en gelet op de huidige onvolkomenheden in onze communicatiesystemen aan
de verzendtheorie verre de voorkeur. Daarenboven zou, als ook de belastingrechter de
verzendtheorie zou gaan huldigen, de door het College van Beroep voor het bedrij fsleven
nagestreefde uniformiteit met andere administratiefrechtelijke colleges - en daarmee een

grotere rechtszekerheid voor belanghebbenden - worden bereikt.
Uitgaande van de voor bezwaar, beroep en cassatieberoep geldende termijn van twee

maanden, is het de vraag hoe lang die termijn exact is. Uit de rechtspraak is het antwoord
op die vraag in de algemene regel te gieten, dat de laatste dag de dag is die in de tweede

maand, volgend op die van de dagtekening, hetzelfde nummer draagt als de dagteke-
ning.45 Bij een dagtekening 10 juni is 10 augustus dus de laatste dag waarop tijdig een
rechtsmiddel kan worden benut. Op deze regel zijn uitzonderingen. Ontbreekt in de twee-
de maand een gelijkgenummerde dag dan geldt de laatste dag van die maand als eindda-
tum. Op 28 februari, niet vallend in een schrikkeljaar, eindigt dus de termijn van belas-

tingaanslagen die gedagtekend zijn 28, 29, 30 of 31 december van het daaraan vooraf-

zwaarder moet wegen dan het belang bij het handhaven van de, mttr met de woorden van genoemd art. 34 (Wet
Arbo, L) strokende toepassing,  die het College tot dusverre aan het artikel heeft gegeven.'

43. Hof Amsterdam 14 april 1970, FED lB '64: Art. 46 : 93; HR 17 januari 1979, BNB 1979/59, FED Adm.

Rechtspr.: Art. 20 : 9 met noot van M. Plante-Failt. Zie voorts J. van Soest, WFR 1978/5354, Ch.J. Langereis,
WFR 1980/5460.
44. MvA, Tweede Kamer 1983-1984, nr. 18 175, nr. 5.
45.  Betreffende een termijn van 66n maand:  HR 17 januari  1934,  B.  5570;  HR 18 december  1940, B.  7261;  HR

19 juni 1957, BNB 1957/232 met noot van J.B.J. Peeters; HR 11 mei 1966, BNB 1966/155; HR 3 juli 1967, BNB
1968/59 met noot van J. van Soest; HR 17 januari 1979, BNB 1979/59, FED Adm. Rechtspr.: Art. 20 : 9 met
noot  van M. Plante-Faild.
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gaande jaar.46 Voorts eindigt de termijn op de laatste dag van de maand indien het biljet
van de belastingaanslag de laatste dag van de maand als datum draagt. Zo eindigt de be-
roepstermijn van een navorderingsaanslag die gedagtekend is op 30 juni op 31
augustus47, maar die gedagtekend is op 28 februari op 28 april als het een schrikkeljaar
betreft.48 De termijn van twee maanden kan derhalve varieren van 59 tot en met 62 da-
gen.49

Op de beroepstermijn is de Algemene termijnenwet  van toepassing, wat inhoudt dat
de termijn, welke eindigt op een zaterdag, zondag of algemeen erkende feestdag, ver-
lengd wordt tot de eerste daarop volgende werkdag. Evenals de termijn begint op 0.00
uur van de eerste dag, eindigt deze op 24.00 uur van de laatste dag, en dus niet op het
uur dat op de belastinginspectie o f degriffie van het gerechtshof de werkzaamheden voor
die dag worden beeindigd (bijvoorbeeld   17.00  uur).51  Is het inspectie- of gerechtsge-
bouw gesloten dan kan derhalve het bezwaar- c.q. beroepschrift nog in de brievenbus van
het gebouw worden gedeponeerd of onder de deur door worden geschoven, maar het
tijdstip waarop dat gebeurt staat dan niet vast.S2

Is het geschrift tijdig aangereikt door de posterijen, maar heeft de geadresseerde het
bijvoorbeeld vanwege onvoldoende frankering geweigerd, dan wordt het niettemin
geacht tijdig te zijn ingediend.51 De aankomst van het bezwaar- o f beroepschrift op het
postkantoor van de plaats waar de inspectie of het gerechtshof is gevestigd is in de regel
slechts relevant indien de geadresseerde een bericht van de aankomst van het geschrift
heeft ontvangen en het tijdig heeft kunnen afhalen. 54

46. HR 18 december 1940, B. 7261; HR 3 mei 1978, BNB 1978/143; HR 27 juni 1979, BNB 1979/214; J. van Soest
in zijn noot bij HR 3 juli 1967, BNB 1968/59. Anders: S. Stoffer, FED Adm. Rechtspr.: Art. 20: 4.
47. Ministeriele Resolutie 19 maart 1918, nr. 53, B. 2050.
48. HR 3 mei 1978, BNB 1978/143.
49. Anders: P. Meyjes, blz. 53, Meyjes-Van Soest-Van den Berge, biz. 49.
50. Wet van 25 juli 1964, Stb.314. Deze wet heeft een gehee! andere strekking dan de Wet van 28 juli 1926, Stb.
227, voorganger van art. 60 AWR. Vaar de invoering van de Wet van  1964 werd met de omstandigheid dat de
beroepstermijn in een Welastinggeschil eindigde op een zon- of feestdag geruime tijd geen rekening gehouden. Men
leze de noot van H.J.D(oedens) bij HR 12 maart  1947, B. 8329. Eerst met HR 6 februari  1952, B. 9164 keerde
het tij. Vgl. TC 28 oktober 1952, B. 9318; Hof 's-Hertogenbosch 16 december 1960, BNB 1961/220.
51. HR 18 oktober 1922, B. 3138; HR 13 december 1922, B. 3162; Hof Amsterdam 14 april 1970, FED IB '64:
Art. 46: 93; HR 17 januari 1979, BNB 1979/59, FED Adm. Rechtspr.: Art. 20 : 9 met noot van M. Plante.Faile.
Vgl. J. van Soest, WFR 1978/5354.
52. In de praktijk lossen de inspecties en griffies dit probleem vaak op door de 's morgens aangetroffen post op
enigszins arbitraire, maar zeer goed verdedigbare, wijze de dagtekening van de vorige dag te geven. Daarmee wor-
den de bijv. in HR 17 januari  1979, BNB 1979/59 voorkomende problemen vermeden.
53.  HR 28 oktober 1953, BNB 1953/301.  ls het niet aan de administratie of het gerechtshof aangeboden maar
rechtstreeksteruggezonden naar de afzender dan is het niet tijdig ingediend. HR 14 december 1960, BNB 1961/100
met noot van J. van Soest.
54. HR 20 november 1918, B. 2096; HR 11 april 1923, B. 3227; HR 22 april 1925, B. 3593; HR 21 december 1927,
B. 4181, HR 23 oktober 1929, B. 4592. Kwestieus acht ik TC 10 mei 1937, B. 6418 en TC 22 december 1953, V-N
1954, biz. 451, waarin noch het beroepschrift noch een kennisgeving van de aankomst ervan binnen de beroepster-
mijn worden bezorgd; het beroepschrift had hoogstens kunnen worden bezorgd. Zie ook HR 22 april 1925, B.
3593; HR 23 oktober 1929, B. 4592; TC 10 mei 1937, B. 6418; HR 14 december 1960, BNB 1961/100, met noot
van J. van Soest.
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7.2. Ontvangst door een onbevoegde instantie

Hiervoor is aandacht besteed aan de omvang van de termijn waarbinnen het rechtsmid-
del moet zijn aangewend. Daarbij is gebleken dat in het belastingrecht het tijdstip van

de ontvangst en niet van de verzending van het bezwaar- en beroepschrift de ontvanke-

lijkheid van het bezwaar c.q. beroep bepaalt. Die ontvangst moet geschieden door de
wettelijk aangewezen instantie: in de meeste gevallen de instantie die op het rechtsmiddel

moet beslissen, soms een andere, die voor doorzending naar de beslissende instantie moet

zorgen.

Zo moet een beroepschrift in cassatie worden gericht aan de Hoge Raad, maar inge-
diend bij het gerechtshof wiens beslissing wordt aangevochten.

In onderdeel 5.3 is stilgestaan bij art. 59, lid 2, AWR, op grond waarvan een bezwaar-

of verzoekschrift geacht wordt bij de bevoegde inspecteur te zijn ingediend op de dag

waarop het bij een onbevoegde inspecteur is ingekomen. De onbevoegde inspecteur zendt
een dergelijk geschrift onmiddellijk aan zijn bevoegde collega. De aan een inspecteur toe-
gezonden beroep- en verzetschriften profiteren niet van deze regeling, hetgeen ik be-
treur.SS In de praktijk zendt de inspecteur een dergelijk geschrift wel door aan de desbe-
treffende instantie, maar niet zelden ondervindt het daardoor ernstige vertraging. Als de

inspecteur dat stuk niet onverwijld aan de beroepsinstantie doorzendt, zal wellicht een
verzoek om termijnverlenging op grond van art. 60 AWR voor inwilliging in aanmerking
komen.S6 Ik zou ervoor willen pleiten dat art. 60 AWR in ieder geval wordt toegepast

ingeval een beroepschrift ruimschoots binnen de beroepstermijn op een inspectie arri-
veert, maar niet onverwijld wordt doorgezonden.

Voor beroepschriften is reeds vroeg een wettelijke regeling ontworpen om beroep-
schriften ingediend bij verkeerde beroepsinstanties als ingediend bij de juiste beroepsin-
stanties te beschouwen. Art.  17 van de Wet op de raden van beroep vindt zijn tegenwoor-
dige pendant in art. 6, lid 2, Wet ARB: het beroepschrift wordt geacht te zijn ingediend

op de dag, waarop het bij het onbevoegde gerechtshof is ingekomen. In samenhang hier-
mee zendt de voorzitter van het onbevoegde ho f het beroepschrift onverwijld aan het be-
voegde hof. Een soortgelijke regeling is getroffen in art. 21, lid 1, Wet ARB voor het ge-
val een cassatieberoepschrift is ingezonden bij een onbevoegd gerechtshof of recht-

streeks bij de Hoge Raad is ingediend.
Het is evenwel kwestieus of deze regeling ook werkt ingeval een beroepschrift, niet

zijnde een beroepschrift in cassatie, bij de Hoge Raad in plaats van bij een gerechtshof
is ingediend.57 Art. 21. lid 1 ziet weliswaar, ook vanwege zijn plaats in hoofdstuk III
van de Wet ARB, uitsluitend op beroepschriften in cassatie, maar een redelijke wetstoe-

55. Ch.J. Langereis, FED AWR: Art. 26 : 13.
56. Voorzitter Hof Arnhem 27 november 1980, BNB 1980/92, FED AWR: Art. 60 : 20 met noot van A.J.C. van
Kemenade; HR 15 juli 1981, BNB 1981/252, FED AWR: Art. 26 : 13 met noot van Ch.J. Langereis.

57. De motivering in HR 6 december 1961, BNB 1962/34, V-N  1962, biz. 19, waarin het ging om een abusievelijk
verkeerde adressering geeft nog geen uitsluitsel over de vraag wat rechtens is als een beroepschrift door een mis-
verstand over de bevoegdheid bij de Hoge Raad wordt ingediend.

195



BEZWAAR- EN BEROEPSTERMIJN

passing zou hier wellicht toch soelaas kunnen bieden.58 Problematischer wordt het als
een beroepschrift in plaats van bij een gerechtshof bij de Tariefcommissie wordt inge-
diend. Behoudens in geval van een recente competentiewijziging, zal slechts een beroep
op art. 60 AWR uitkomst kunnen bieden. 59

Wat in dit onderdeel is vermeld over het beroepschrift geldt evenzeer voor het in  1983
geintroduceerde verzetschrift.60 De sluitsteen van de wettelijke regelingen op dit punt is
voorlopig te vinden in art. 13 van de Wet Nationale ombudsman, waarin een met art.
6 en 21 Wet ARB overeenkomende regeling is opgenomen op grond waarvan de Nationa-
le ombudsman een verzoekschrift doorzendt aan de desbetreffende instantie indien hij
meent dat nog tijdig een verzoek, bezwaar of beroep kan worden ingesteld.610ok dan
geldt als ontvangstmoment voor de bevoegde instantie het tijdstip waarop het bij de Nati-
onale ombudsman binnen kwam.

7.3. Termijnoverschrijding

7.3.1.  ALGEMEEN

Degene die niet binnen de gestelde termijn bezwaar of beroep heeft ingesteld, heeft daar-
mee zijn rechtsmiddel verspeeld. Een nadien ingediend bezwaar-  o f beroepschrift leidt
in de regel tot het niet-ontvankelijk verklaren van de indiener. De rechter spreekt de niet-
ontvankelijkheid alleen dan niet uit, indien de termijnoverschrijding veroorzaakt wordt
door een verschoonbare omstandigheid. In het belastingrecht werkt die verschoonbaar-
heid  in  twee te onderscheiden richtingen. Anders  dan  in het algemene administratie f
recht kent het belastingrecht een geheel afzonderlijke, in art. 60 AWR verankerde, proce-
dure voor het geval een termijn door een bijzondere omstandigheid is overschreden. Deze
duid ik hierna aan als de procedure van termijnverlenging. Daarnaast is er in de
rechtspraak van de laatste jaren een tendens om ook bij het hoofdgeschil een verschoon-
bare termijnoverschrijding niet met niet-ontvankelijkheid te bestraffen. Dit verschijnsel
noem ik de verschoonbare termijnoverschrijding. Deze tendens, die vanuit een oogpunt
van proceseconomie aanmoediging verdient, is door de langdurige poststaking in het na-
jaar van 1983 niet onaanzienlijk versterkt.62

In de terminologie zal ik een verschoonbare termijnoverschrijding steeds van een ter-
mijnverlenging onderscheiden. Het lijkt voorts zinvol een onderverdeling te maken tus-
sen de verzuimen die achtereenvolgens door de belastingadministratie, derden en belang-
hebbende c.q. diens vertegenwoordiger zijn begaan. Uit de rechtspraak blijkt dat een ver-

58. Vergelijk een soortgelijke wetstoepassing in Hof Amsterdam 27 maart 1961, V-N 1961, biz. 501; HR 13 april
1977, BNB 1977/126.
59. HR 13 april 1977, BNB 1977/126; zie voorts onderdeel 7.4.3.
60. Wet van 13 januari 1983, Stb. 60.
61. Wet van 4 februari 1981, Stb. 35.
62. Ministeriele Resolutie 16 december 1983, nr. 583-27 556, V-N 1984, biz. 6, FED AWR: Art. 60 met noot van
Ch.J. Langereis.
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zuim niet slechts op den manier kan worden hersteld. Soms bestaat de mogelijkheid om
een verschoonbaar verzuim zowel via de weg van de art. 23 en 26 AWR - dat wil zeggen
in de hoofdprocedure - als via de afzonderlijke art. 60-AWR-procedure te herstellen.

7.3.2. VERZUIM VAN DE BELASTINGADMINISTRATIE

In dit onderdeel wil ik een analyse geven van de verzuimen van de belastingadministratie
die kunnen leiden tot verschoning in het hoofdgeschil van de door een belanghebbende
overschreden termijn.

Uit de jurisprudentie blijkt dat reeds vrij snel bij de vaststelling van de ontvankelijk-
heid van een beroep rekening werd gehouden met verzuimen van de belastingadministra-
tie. De eerste berechte gevallen betroffen het niet tijdig uitreiken van een aanslagbiljet.
In KB 26 april 1923, nr. 63, B. 3179 en HR 9 januari 1924, B. 3271, werd geoordeeld dat
de bezwaartermijn pas begint te lopen de dag volgend op de uitreiking van het biljet, in-
dien dit niet binnen de bezwaartermijn is uitgereikt. Met name deze beslissingen hebben
geleid tot de invoering van de Wet van 28 juni 1926, Stb. 227, op grond waarvan een be-
lastingplichtige die ten gevolge van een bijzondere omstandigheid niet in staat is geweest
tijdig een bezwaar-, beroep- of verzoekschrift in te dienen, aan de voorzitter van de Raad
van beroep voor de directe belastingen om een machtiging kan verzoeken alsnog een zo-
danig geschrift in te dienen.63 Op deze regeling, die in art. 60 AWR is voortgezet, kom
ik in onderdeel 7.4.3 terug.

Van der Poel putte uit de invoering van deze wet het vermoeden dat er voor 'autoritei-
ten en colleges die geroepen zijn in reclame of appel te beslissen, geen aanleiding meer
bestaat, om te laat ingediende stukken zonder meer om bijzondere redenen als tijdig te
beschouwen'.64 Niettemin heeft latere rechtspraak anders uitgewezen.65  Met  name  in

HR  tmaart  1933, B. 5386, is duidelijk gemaakt dat noch de strikte bewoording van art.
73 Wet IB 1914, noch de Wet van 28 juni 1926 reden is voor de Hoge Raad om af te wijken
van de 'grondregel' dat ingeval het aanslagbiljet niet binnen twee maanden na dagteke-
ning is uitgereikt, de bezwaartermijn van twee maanden begint na de dag van de uitrei-
king.66 De arbitraire grens in deze jurisprudentie67, dat de rechter een administratief
verzuim pas wenste te herstellen zodra de bezwaar- of beroepstermijn geheel verstreken
was, is in latere jurisprudentie verlaten. Zo oordeelde de Hoge Raad in een beslissing van
30 november 1977, met een beroep op een redelijke wetstoepassing, 'een bezwaarschrift

63. MvT, Bijlagen Handelingen der Staten-Generaal, 1925-1926, nr. 259, 1-3.
64. J. van der Poel, Raden van beroep, blz. 201.
65. HR 6 april 1927, B. 4044 (nog gewezen v66r de inwerkingtreding van de Wet van 28 juni 1926); HR 9 november

1927, B. 4150; HR 1 maart 1933, B. 5386.
66. idem: HR 8 juni 1949, B. 8656; Hof Leeuwarden 30 oktober 1967, BNB 1968/214.

67. Met name HR 9 november  1927, B. 4150, acht ik een nogal zure beslissing, omdat in die tijd nog geen beslissing

bekend was, die grond gaf voor de gedachte dat een bezwaar telegrafisch kon worden ingesteld. Vgl. J.P. Schei-

tens, Algemene wet, biz. 661.
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nog als tijdig ingediend te beschouwen, indien en voor zover overschrijding van voormel-
de termijn  is te wijten  aan enig verzuim  van de belastingadministratie'.68

In soortgelijke zin oordeelde de rechter met betrekking tot een beroep in een situatie
waarin een belanghebbende door een verzuim van de belastingadministratie een uit-
spraak op bezwaarschrift met vertraging ontving: de beroepstermijn gaat dienovereen-
komstig later in.69 Ook de invoering van de AWR, waarin voor deze problematiek blij-
kens de parlementaire behandeling art. 60 AWR een oplossing moest bieden, heeft deze
jurisprudentie, naar ik meen terecht, niet beTnvloed.70 Overigens betekent niet elke ver-
traging die de administratie kan worden verweten dat de bezwaar- of beroepstermijn la-
ter ingaat. Bepaalt namelijk de dagtekening van de belastingbeschikking het begin van
deze termijn - zoals bij belastingaanslagen - dan wordt genoemde termijn slechts ver-
lengd indien en voor zover deze na de dagtekening is ontvangen.

Het behoeft weinig betoog dat wat hiervoor is opgemerkt over een vertraagde verzen-
ding van een belastingbeschikking evenzeer geldt voor een onjuiste verzending die de ad-
ministratie kan worden aangerekend. Indien sprake is van enig verzuim aan de zijde van
de administratie gaat de bezwaar- of beroepstermijn later in.71 Dit verzuim heeft blij-
kens de jurisprudentie vooral betrekking op een te late verzending72, een verzending aan
een foutieve persoon,3 - bijvoorbeeld aan de belanghebbende in plaats van aan diens ge-
machtigde - of aan een onjuist adres.74 Een verzuim van de posterijen wordt daarbij
niet als een verzuim van de belastingadministratie aangemerkt.75 Er zijn meer fouten
van de administratie die tot verlenging van de bezwaar- en beroepstermijn kunnen leiden.

68. HR 30 november 1977, BNB 1978/22, FED AWR: Art.23 : 4, met noot van A.J.C. van Kemenade. in gelijke
zin Hof 's-Gravenhage 10 augustus 1970, BNB 1971/172; Hof Arnhem 24 november 1978, V-N 1979, blz. 564.
69. HR 12 april 1978, BNB 1978/128, FEDAWR: Art.26:7, metnoot van Ch.J. Langereis. Vgl ARRvS 11 janua-
ri 1979, AB 1979, 216.
70. MvA Eerste Kamer, 1954-1955, nr. 4080, nr.7a, biz.7,1.k.
71. HR 21 mei 1930, B. 4741 ; HR 11 februari 1948, B. 8485; HR 26 oktober 1949, B. 8664; HR 22 februari 1950,
B. 8783; HR 4 oktober 1950, B. 8840; TC 10 november 1952, BNB 1953/50, met noot C.P. Tuk; Voorzitter Hof
's-Gravenhage 27 januari 1970, BNB 1970/255; HR 30november 1977, BNB 1978/22; Hof Arnhem 24 november
1978, V-N 1979, blz. 564; Voorzitter Hof 's-Gravenhage 20 november 1981, V-N 1982, blz. 531. J.P. Scheltens,
Algemene wet, blz.661; De Vries en Van der Linde, Dealgemene wet, blz. 78; A.J.C. van Kemenade, FED AWR:
Art. 23  : 4; Ch.J. Langereis, FED AWR: Art.26: 7; J.P. Scheltens inzijn nootop BNB 1980/115; Ch.J. Langereis,
WFR 1980/5460.
72. Bijv. HR 12 april 1978, BNB 1978/128; zie voorts de vorige noot.
73. HR 13 februari 1929, B. 4473; HR 24 september 1930, B. 4821; HR 24 september 1930, AB 1931, 330; HR
28 oktober 1936, B. 6230; Raad van Beroep april 1951 (vindplaats Vakstudie Algemeen Deel 1, aant. 26 op art.
26 AWR); TC 15 november  1954, BNB 1955/235; TC 8 mei 1961, BNB 1961/288; Voorzitter Hof Leeuwarden
7 juli 1965, FED AWR: Art.60: 2; Hof's-Gravenhage 1 april  1969, BNB 1970/85; Voorzitter Hof's-Gravenhage
27 januari 1970, BNB 1970/255; Voorzitter Hof Amsterdam 16 maart  1970, BNB 1971/8; Hof Amsterdam 22
oktober 1970, BNB 1971/198; TC 5 februari 1973, BNB 1974/23. Zie voor een geval van een verschoonbare over-
schrijding van de beroepstermijn door een gehuwde belastingplichtige die als mejuffrouw werd aangemerkt KB
26 januari 1918, nr. 58, B. 2280.
74. HR 24 oktober 1923, B. 3303; TC 12 mei 1947, B. 8284; HR 10 juni 1953, nr.11 400 (vindplaats Vakstudie
Algemeen Decl I, aant. 25 op art. 26 AWR). H.J. Hofstra, De NV februari 1948, jaargang 25, blz. 30.
75. WeI kan een zodanig verzuim aanleiding geven tot de toepassing van art. 60 AWR. Voorzitter Tweede meer-
voudige belastingkamer Hof's-Gravenhage 20 november 1981, V-N 1982, biz. 531, Voorzitter Hof's-Gravenhage
21 september 1982, V-N 1983, blz. 227. Zie voorts noot 71 supra.
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Men denke aan een onjuiste vermelding76 of het ontbreken van een dagtekening, en aan
een onleesbare dagtekening" van belastingbeschikkingen, waarbij de dagtekening de

' bezwaar- of beroepstermijn doet aanvangen. Bij belastingbeschikkingen waarvan de be-
roepstermijn aanving met de datum van terpostbezorging, zoals een uitspraak op be-
zwaarschrift, was het ontbreken van een datum op die beschikking tot voor kort minder
bezwaarlijk.'8 Indien de wet voorschreef dat een belastingbeschikking aangetekend
werd verzonden, bracht het niet aangetekend verzenden bovendien mee dat de be-
roepstermijn niet eindigde. 79

Voorts moet naar ik meen het niet o f niet juist vermelden op o f bij de belastingbeschik-

 

king van de termijn  waarbinnen, of de instantie81 bij wie een rechtsmiddel kan worden
aangewend evenzeer leiden tot een termijnverlenging.82 OP grond van 'Rechtsstaatli-
chen Grundstitzen' zou, aldus Tipke, ook als de wet geen uitdrukkelijke verplichting op
de administratie legt met betrekking tot de 'Rechtsmittelbelehrung', de termijn van het
rechtsmiddel niet moeten beginnen indien deze voorlichting ontbreekt of foutief is. 83
Enkele hiervoor vermelde uitspraken van een lagere belastingrechter gaan in deze rich-
ting, maar van unanimiteit is geen sprake.84 Een zodanige ontwikkeling zou ik welkom
achten. Weliswaar bepaalt de wet en niet de mededeling van de administratie het
beroepsrechtss, maar men zou evenzeer kunnen verdedigen dat behoorlijk bestuur, in
het bijzonder de zorgvuldigheid, meebrengt dat de administratie de belanghebbende over
zijn rechtsmiddelen, de desbetreffende bezwaar- of beroepsinstantie en de daarvoor gel-
dende termijnen, correct inlicht. Dit laatste geldt vooral op fiscaal terrein, waar het aan-
tal belastingbeschikkingen dat jaarlijks door de rijksoverheid en lagere overheden wordt
gegeven in de vele miljoenen loopt en waar talrijke bezwaar- en beroepsinstanties opere-
ren. Een termijnoverschrijding moet echter niet excusabel worden geacht indien een be-
langhebbende door de administratie weliswaar niet of op onjuiste wijze over de termijn
van het rechtsmiddel of over de bezwaar- of beroepsinstantie is voorgelicht, maar daar-
van reeds op andere wijze op de hoogte was of kon zijn. 86

76. Vgl. HR 4 januari 1978, BNB 1978/28, FED AWR: Art.26 : 6 met noot van P.R Langendonk.
77. HR 6 juli  1983 met conclusie van advocaat-generaal Van Soest, BNB 1984/30 met noot van J.P. Scheltens.

78. J.P. Scheltens, Algemene wet, biz. 671, in een commentaar op Voorzitter Hof 's-Gravenhage 2 september
1968, BNB 1969/55.
79. Hof 's-Gravenhage 28 februari  1980,  FED Gem.  bel.:  Art.  277  :  18,  met  noot van  M.J.  Smid.
80. Voorzitter Hof's-Hertogenbosch  11  februari  1971, FED AWR: Art.60:  13; Hof 's-Gravenhage 27 oktober
1980, FED AWR: Art.26: 12; anders Hof Arnhem 6 februari 1962, BNB 1962/177, FED Term.wet: Art.1  : 4 met
noot van (C.) de Vr(ies).
81. Hof 's-Gravenhage 7 april  1981,  FED Gem. bel. Art.275  :  6,  met  noot  van D. Brull.
82.  Zie de vorige  noot.  In  HR 13 april  1977,  BNB  1977/ 126  werd in verband  met het overbrengen  van  de
rechtspraak inzake de omzetbelasting van de Tariefcommissie naar de gerechtshoven een termijnoverschrijding
met een beroep opeen redelijke wetstoepassing verschoonbaar geacht. Deomstandigheid dat de inspecteur beiang-
hebbende onjuist had voorgeticht was daarbij in het arrest niet zichtbaar van gewicht; anders HR 25 maart 1931,
B. 4948; Hof 's-Hertogenbosch 3 maart 1983, BNB 1984/147.
83. K. Tipke, Rechtschutzfragen in der Praxis, in de bundel 'Von Rechtschutz im Steuerrecht', biz. 134.
84. Vgl. Hof 's-Hertogenbosch 3 maart 1983. BNB 1984/147.
85. Wnd. Voorz. AR RvS 6 november 1978, nr. A-3.441 (1976)/VE 1013; F.A. M. Stroink in Ten Berge/Stroink,
Arob, Commentaar Wet-Arob, art. 9.
86. Vgl. F.A.M. Stroink, in de vorige noot.
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Na te hebben onderzocht wanneer een verzuim van de administratie tot een verschoon-
bare termijnoverschrijding kan leiden, moet nu nog de vraag beantwoord worden tot
welk tijdstip de overschrijding verschoonbaar blijft. Die vraag kan afhankelijk van de
situatie verschillend beantwoord worden. In de parlementaire geschiedenis is het geval
beschreven dat een aanslagbiljet door een fout van de administratie aan een onjuist adres
is verzonden, waardoor de belastingplichtige niet in staat is geweest tijdig een bezwaar-
schrift in te dienen. In die situatie zal hem een nieuw aanslagbiljet worden uitgereikt dat
niet eerder wordt gedagtekend dan de dag van uitreiking van het nieuwe biljet.87 De

bezwaar- en beroepstermijn wordt aldus bepaald door de dagtekening van het nieuwe bil-
jet. Men kan aannemen dat deze beschreven gedragslijn - mede gezien in het licht van
de tot dan geldende jurisprudenties8 - uitsluitend geldt indien de uitreiking v66r het ein-
de van de bezwaar- of beroepstermijn valt. In geval de uitreiking enkele dagen na de dag-
tekening valt - bijvoorbeeld omdat het aanslagbiljet als onbestelbaar op de belastingin-
spectie is teruggekeerd en nadien opnieuw, nu naar het juiste adres, is verzonden, zonder
dat de dagtekening is gewijzigd - zal de termijn voor bezwaar of beroep twee maanden
na de ontvangst van het belastingbiljet vallen.

Naar ik meen wordt de verschoonbaarheid van de termijnoverschrijding derhalve op-
geheven indien de belanghebbende op andere wijze dan door middel van ontvangst van
de belastingbeschikking op de hoogte komt van haar bestaan. Men kan hierbij denken
aan de overlegging ter inspectie van een afschrift van deze beschikking, aan een aanma-
ning of andere invorderingsmaatregelen van de ontvanger, ofaan de overhandiging door
de geadresseerde van de voor belanghebbende bestemde beschikking. Ho fstra verdedigt
daarentegen de zienswijze dat de regelmatige ontvangst zo fundamenteel is dat een ande-
re wijze van kennisneming niet relevant is met de stelling dat als de adressering niet deugt,
het afschrift van de aanslag niet kan gelden als een afschrift in de zin van de wet.89 Hij
trekt daaruit de conclusie dat een belanghebbende daartegen geen bezwaar o f beroep kan
instellen. Met Hofstra zou ik inderdaad willen verdedigen, zoals ik in onderdeel 4.2.8.
heb gedaan, dat een belastingbeschikking eerst rechtsgevolgen heeft indien deze is ont-
staan en correct is bekendgemaakt. De administratie zal een onjuiste adressering derhal-
ve moeten corrigeren voordat zij bijvoorbeeld tot invordering van de verschuldigde be-
lasting kan overgaan. Dit betekent echter niet dat de belanghebbende tegen deze be-
lastingbeschikking geen rechtsmiddelen kan aanwenden, aangezien de beschikking wel
gebrekkig, maar anders dan Hofstra kennelijk meent, geenszins nietig is.

Naar ik meen kan een belanghebbende in ieder geval binnen twee maanden na kennis-
neming bezwaar of beroep instellen; het lijkt zelfs goed verdedigbaar dat in analogie met
de rechtspraak inzake het onjuist verzenden en het incorrect doen van een uitspraak op
bezwaarschriftgo de termijn van het rechtsmiddel niet eindigt voordat het gebrek is op-

87. MvA Eerste Kamer, 1954-1955, nr. 4080, nr. 7a, blz.7,1.k.
88. Bijvoorbeeld HR 8 juni 1949, B. 8656; zie voorts noot 67 supra.
89. H.J. Hofstra, De NV jaargang 25 (1946-1947), biz. 198-199.
90. Hof 's-Gravenhage 28 februari 1980, FED Gem. bel.: Art. 277 : 18, met noot van M.J. Smid; Hof 's-
Gravenhage 7 april  1981,  FED Gem. bel.: Art.275  :  6,  met  noot  van D. Brull.
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geheven." Wat hier is opgemerkt over een toezending aan een onjuist adres, geldt van-
zelfsprekend evenzeer voor de belastingbeschikking die ten onrechte aan de belangheb-
bende in plaats van aan diens gemachtigde is toegezonden. De beroepstermijn vangt dan
aan, zodra degemachtigde het afschrift van de uitspraak op bezwaarschrift heeft ontvan-
gen. Bij een onjuiste of onleesbare dagtekening zal naar ik meen veel gewicht toekomen
aan de indruk die de dagtekening bij de geadresseerde heeft en kan hebben gewekt. De
termijn van het rechtsmiddel eindigt dan in de regel t#ee maanden na laatstbedoelde dag-
tekening. Moeilijker wordt het in geval de dagtekening ontbreekt of een onmogelijke is:
bijvoorbeeld 1 mei 3885 of 31 februari. Het ligt voor de hand dat in die gevallen de ter-
mijn in beginsel niet eindigt.

J. van Soest houdt rekening met de mogelijkheid dat een aangeslagene door een zeer
lang tijdsverloop in verband met andere omstandigheden - zoals bijvoorbeeld een vol-
tooide invordering en/of het onherroepelijk worden van de heffing over volgende tijd-
vakken - geacht moet worden zijn recht op bezwaar verwerkt te hebben.92 Die zienswij-
ze wil ik ondersteunen. Indien de administratie een onjuistheid heeft begaan, bijvoor-
beeld bij de dagtekening of toezending van een belastingbeschikking, of onjuiste voor-
lichting over beroepsinstanties of termijnen heeft verstrekt, verdient een belanghebben-
de extra rechtsbescherming in de zin van een verlenging van de termijn waarbinnen hij
een rechtsmiddel kan gebruiken. Dit mag er echter niet toe leiden dat een belanghebben-
de, die bijvoorbeeld de onjuist gedagtekende belastingaanslag heeft geaccepteerd en be-
taald of van de onjuist verzonden uitspraak op bezwaarschrift verneemt endezegeduren-
de een zeer lang verloop - te denken valt aan enkele jaren - niet bestrijdt, alsnog in voor-
melde onjuistheid aanleiding kan vinden deze belastingbeschikking in bezwaar of beroep
aan te vechten.

7.3.3.  VERZUIM VAN DERDEN

Zijn er verzuimen van derden, dat wil zeggen anderen dan de belanghebbende, diens ver-
tegenwoordiger en de administratie, die tot een verschoonbare termijnoverschrijding
kunnen leiden? Het positieve belastingrecht beantwoordt die vraag ontkennend. Mis-
schien dat de enige uitzondering wordt gevormd door een verzuim bij de verzending van
een bezwaar- of beroepschrift begaan door het Staatsbedrij f der posterijen. In elk geval
ontbreekt het in Nederland, anders dan in Duitsland, aan een wettelijke regeling ter zake.
Paragraaf 56 (1) FGO bepaalt'Wenn jemand ohne Verschulden verhindert war, eine ge-
setzliche Frist einzuhalten, so ist ihm auf Antrag Wiedereinsetzung in den vorigen Stand
zu gew ihren'.93

In Tipke-Kruse wordt hierover opgemerkt:

91. Idem C. van Soest, WFR 1965/4776, Ch.P.A. Geppaart, WFR 1972/5075.
92. Conclusie voor HR 6 juli 1983, BNB 1984/30, biz. 178, regels 17-22.

93.  §  56 FGO geldt  alleen  voor de wettelijke termijnen in de beroepsprocedure;  voor het 'Verwaltungsverfahren'
is een overeenkomstige bepaling te vinden in § 110 AO
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'Art.  19 IV,  103 GG gebieten es, die Vorschriften uber die Wiedereinsetzung in der Weise auszulegen, dass dem
Burger bei schriftlicher Einlegung eines Rechtsbehe\fs Verzdgerungen der  Briejbefdrderung oder -zustellung, die
er nicht zu vertreten hat, nicht zugerechnet werden (...)•.94

In de jurisprudentie is een voorbeeld te vinden waarin de belastingrechter een aan een
derde toe te rekenen verzuim dat tot een termijnoverschrijding leidt niet ten nadele van
de belanghebbende laat komen. Zo overweegt de Raad van Beroep te Rotterdam in een
geval waarin een aangetekend verzonden beroepschrift pas negen dagen na verzending
arriveert bij de raad:

'dat (...) appellante er niet de nadeelige gevolgen van behoeft te dragen,  dat er een voor haar niet te voorziene
afwijking van den normalen gang van zaken in overheidsdiensten heeft plaats gehad, waar zij fijdig een gewoon
middel te baat genomen heeft om het beroepschrift zijn bestemming te doen bereiken'.95

Tegenover deze beslissing staan echter andere, waaronder die van de Hoge Raad, waarin
een verzuim van een derde een termijnoverschrijding niet verschoont.  Het lijdt weinig
twijfel dat deze, soms erg harde, rechtspraakw dit veld beheerst. Niettemin valt er wel-
licht een kentering te bespeuren, veroorzaakt door de massale poststaking die ongeveer
van 2 november 1983 tot 7 december 1983 duurde. Wellicht, omdat er nog geen jurispru-
dentie is gepubliceerd die duidelijk maakt dat door de poststaking te laat ontvangen
bezwaar-, verzet- en beroepschriften toch tot ontvankelijke procedures leiden. Het enige
houvast voor die stelling is een ministeriele Resolutie van 16 december 1983, waarin de
administratie richtlijnen worden gegeven met betrekking tot aanslagbiljetten, bezwaar-
schriften, beschikkingen, uitspraken op bezwaarschriften enz. waarvan de verzending of
ontvangst door de poststaking is vertraagd.98 In het algemeen tracht de resolutie de na-
delige gevolgen van deze vertraging te elimineren. Het is opmerkelijk dat dit door middel
van een resolutie geschiedt; het is immers constante jurisprudentie dat de administratie
een wettelijke termijn, waaronder een bezwaartermijn, niet kan verlengen.99 Nog op-
merkelijker is dat deze resolutie de indruk wekt dat zij ook in beroep soelaas kan bieden

voor te laat ingediende bezwaarschriften. Zo wordt de inspecteur opgedragen in een be-
roepsprocedure ambtshalve in gunstige zin te adviseren in geval een bezwaarschrift door

94. Tipke-Kruse, § 56 FGO Tz4.
95. Raad van Beroep 1 te Rotterdam 17 februari 1943, B. 7679.
96. HR 10 december 1930, B. 4861; TC 9 maart 1942, nr. 2565 0, Resolutie 9 juni 1942, nr.61; Raad van Beroep
te Zwolle 30 januari 1946, B. 8225; HR 2 januari 1958, BNB 1958/55; HR 25 mei 1960, BNB 1960/181; TC 25
mei 1970, BNB 1970/183; HR 12 maart 1980, BNB 1980/115, FED AWR: Art.26 : 10 met noot van J.H.J.M.
Hamans.
97. Vgl. Raad van Beroep te Zwolle 30 januari 1946, B. 8225, waarin een beroepschrift door censuur tijdens de
Duitse bezetting, alhoewel ruimschoots op tijd verzonden, niet tijdig bij de raad binnenkwam en derhalve niet
tot een rechtsgeldig beroep leidde.
98. Ministeriele Resolutie 16 december 1983, nr. 583-27 556, V-N 1984, biz. 6, FED AWR: Art. 60 met noot van
Ch. J. Langereis.
99. HR 13 oktober 1926, B. 3905 ; HR 11 februari 1948, B. 8458; TC 12 juni 1951, B. 9352. Anders: J.P. Scheltens,
Algemene wet, biz. 652-654, die niet kan inzien waarom de inspecteur geen afstand kan doen van een beroep op
overschrijding van de bezwaartermijn.
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de poststaking te laat is ontvangen.'w Met de Redactie V-N (1984, blz.  7) moet worden
aangenomen dat over deze problematiek contact is geweest tussen de administratie en de
rechterlijke macht. Daarvan uitgaande zou een daaraan implicite ten grondslag liggende
instemming van de rechterlijke macht inderdaad een principiele kentering betekenen,
ook al is deze veroorzaakt door en moet zij beperkt worden tot de enkele weken durende
poststaking, een gebeurtenis die de grondslag aan alle wettelijke termijnen ontneemt. Ik
betwijfel echter of de rechter nu voortaan ook in andere gevallen een door postvertraging
ontstane termijnoverschrijding door de vingers zal zien en zich van de eerdere, vrijwel
constante, rechtspraak zal verwijderen. Met Scheltens heb ik ervoor gepleit een belang-
hebbende een zodanige termijnoverschrijding van een beroepschrift'01 niet aan te reke-

nen, maar het ligt voor een rechter die de ontvangsttheorie hanteert niet voor de hand
deze zienswijze over te nemen.102 Te meer niet, omdat voor een dergelijk geval art. 60
AWR uitkomst kan bieden. Omdat de opzet en werking van art. 60 AWR niet in alle op-
zichten geslaagd zijn te noemen, zou ik mijn opvatting, mede gelet op voormelde resolu-
tie, willen handhaven zij het met een verfijning. Uitgangspunt is dat een belanghebbende
zijn bezwaar- en beroepstermijn geheel, dat wil zeggen tot het einde toe kan benutten,
maar met de tijd die een postale verzending vergt, rekening moet houden. De tijd dat een
brief, op een werkdag ter post bezorgd, in elk geval op de volgende werkdag bij de ge-
adresseerde arriveert, lijkt voorbij. Veeleer zal met het verzenden in de regel 2 A 3 werkda-
gen gemoeid zijn, en zal om en nabij feestdagen, zoals de kerstdagen, vaak meer tijd ver-
gen. Naar ik meen zal een termijnoverschrijding door postvertraging slechts dan ver-
schoonbaar zijn, indien deze redelijkerwijs niet voorzienbaar was.

7.3.4. VERZUIM VAN DE BELANGHEBBENDE

Het is niet mogelijk dat een belanghebbende, die zelf een fout heeft begaan waardoor
de bezwaar- of beroepstermijn is overschreden, verschoning verkrijgt van deze termijn-
overschrijding. Wel is het, zoals hierna zal worden behandeld, in voorkomende gevallen
mogelijk om op grond van art. 60 AWR termijnverlenging te verkrijgen.

7.4. Termijnverlenging op grond van art. 60 AWR

7.4.1. ALGEMEEN

Art. 60 AWR bevat in navolging van de Wet van 28 juni 1926, Stb. 227, een herstelrege-
ling betreffende het overschrijden van de in de belastingwet gestelde termijn. Indien de

100. Hierbij verwijst de resolutie naar § 39, vierde lid, van de Leidraad AWR, die uitsluitend ziet op de toepassing

van art. 60 AWR.
101.Ch.J. Langereis, FED AWR: Art.26: 7; J.P. Scheltens, in zijn noot bij HR 12 maart 1980, BNB 1980/115.

102. De Arob-rechter, die de ontvangsttheorie hanteert, gaat niet zonder meer uit van de schuld van de PTT. Ver-
tragingen bij de PTT v66rdat de enveloppe gestempeld wordt, bijvoorbeeld bij buslichtingen, kunnen een belang-

hebbende voor onmogelijke bewijsproblemen plaatsen. Uitspraak op verzet  AR  RvS  11  augustus  1978,  nr.
A-1.1022 (1977)/V80.
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termijn voor het indienen van een bezwaar-, verzoek-, beroep- of verzetschrift is over-
schreden ten gevolge van een bijzondere omstandigheid kan de betrokken voorzitter van
het gerechtshof op verzoek machtiging verlenen alsnog binnen een termijn een zodanig
geschrift in te dienen. Het verzoek wordt schriftelijk ingediend binnen drie jaar na het
verstrijken van de termijn door tussenkomst van de inspecteur, die daarbij een schriftelij-
ke memorie kan overleggen. De voorzitter beslist op het verzoek bij een beschikking,
waartegen geen cassatieberoep openstaat.

Anders dan bepalingen inzake termijnoverschrijding in andere administratiefrechte-
lijke wetten, zoals de Wet Arob en de Wet Arbolo], voorziet art. 60 AWR niet in een
herstel van een verzuim in de hoofdprocedure, maar in een afzonderlijke, veelal prelimi-
naire, procedure.

Bij de invoering van de Wet van 28 juni 1926, Stb. 227, zijn in de MvT de volgende
argumenten aangevoerd voor een afzonderlijke procedure. 104

'Al dadelijk ligt het geven van zulk een op vaststelling van concrete feiten gebaseerde beslissing minder op den
weg van een der rechtsprekende autoriteiten, namelijk den Hoogen Raad. Verder - en dit is meer van belang - kan
op die wijze noodeloze arbeid veroorzaakt worden. Immers, indien de reclamant in zijn bezwaarschrift een ver-
zoek om ontvankelijkverklaring invoegt, zal, tegelijk met dit verzoek, de hoofdzaak behandeld moeten worden,
dat wil zeggen de reclamant, de inspecteur en eventueei de Raad van beroep (of een andere autoriteit) zullen lange
vertoogen moeten houden, lezen of aanhooren, terwiji misschien ten slotte de afwijzing van het verzoek om ont-
vankelijkverklaring al de gedane moeite ijdel maakt. Daarom wordt over een dergelijk verzoek v66raf beslist'

Bij de invoering van de AWR is deze argumentatie niet herhaald; de wetgever heeft de
regeling van 1926 slechts met aanpassing op een enkel ondergeschikt punt in de AWR
geTncorporeerd'os, waarschijnlijk omdat deze weinig reden tot klagen gaf. De belang-
rijkste reden voor een afzonderlijke procedure, de efficiency, is evenwel het voornaamste
doelwit van mijn kritiek op art. 60 AWR.'06 Mijn stelling is dat een afzonderlijke proce.
dure strijdt met een beginsel van proceseconomie. Met name als een verzoek om toepas-
sing van art. 60 is ingewilligd nadat de eerdere hoofdprocedure tot niet-ontvankelijkheid
leidde, zal reeds in eerste aanleg driemaal een rechterlijk oordeel worden gevraagd.'07

Dit beslag op de rechterlijke macht klemt temeer in een tijd waarin sprake is van een over-
belasting.'08 Een tweede nadeel is dat de procedure omslachtig is, omdat een verzoek via
de inspecteur moet lopen, ook als deze niets of nauwelijks iets met de hoofdprocedure
van doen heeft. Men denke aan verzoeken om termijnverlenging betreffende een verzoek
om een schriftelijke uitspraak of inzake een verzetschrift of een beroepschrift in cassatie.
Tot nu toe heeft de verzending via de inspecteur weinig problemen opgeleverd. Maar wat
nu, indien de inspecteur het verzoekschrift enigszins vertraagd, bijvoorbeeld pas na Hn

103. Zie voorts art. 84, lid 2, Beroepswet, Rapport-ABAR, blz. 416 e.v.
104. Billagen Handelingen Tweede Kamer 1925-1926, nr. 259, nr. 3, biz. 2,1.k.
105. MvT AWR, Tweede Kamer 1954-1955, nr. 4080, nr. 3, biz. 23,1.k.
106. Ch.J. Langereis, FED AWR: Art.26: 8.
107. Zie bijv. HR 15 juli 1981, BNB 1981/252, FED AWR: Art.26 : 13, met noot van Ch.J. Langereis.
108. Zie onder meer Redactie FED Adm.Rechtspr.: Alg. :  10. Zie het Rapport van de Commissie-Van Vucht, Ka-
merstukken Tweede Kamer, 1980-1981, 16 848, nr. 4.
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maand, met zijn memorie doorzendt naar het gerechtshof, alwaar het na het verstrijken
van de drie-jaarstermijn aankomt? Zou het niet principieel beter zijn de drie-jaarstermijn
te koppelen aan de binnenkomst van het verzoekschrift bij de inspecteur in plaats van
bij het gerechtshof?

Fundamenteler van aard is mijn bezwaar dat de art. 60-procedure geheel schriftelijk
wordt gevoerd; de wet biedt immers geen mogelijkheid dat een verzoeker wordt gehoord.
Terwijl in het fiscale procesrecht - zeker tot de wetswijzigingen van 1983'09 - een mon-
delinge behandeling een uiterst prominente plaats inneemt, maakt de art. 60-procedure
hierop aldus een inbreuk. Ik acht het ontbreken van een mondelinge behandeling des te
pijnlijker, nu het juist in de regel niet de meest deskundige of deskundig begeleide be-
lastingplichtigen zijn die een verzoek om termijnverlenging doen. Het behoeft weinig be-
toog dat het schriftelijke uitdrukkingsvermogen van vele van deze belastingplichtigen te
wensen overlaat.

Een volgend nadeel van art. 60 is dat tegen de beschikking van de voorzitter van de
belastingkamer van het gerechtshof geen cassatieberoep openstaat.110 Met C. van Soest
en Gorren meen ik dat aldus een uniforme toepassing van art. 60 niet gewaarborgd is. Ill

De talrijke uiteenlopende, zelfs tegenstrijdige, beschikkingen demonstreren de juistheid
van die zienswijze. In onderdeel 7.1  zijn de redenen die hebben geleid tot de relatief be-
perkte beroepstermijn aan de orde gekomen. Met name het argument dat de administra-
tie niet te lang in onzekerheid over de rechtmatigheid mag verkeren, blijkt hierbij van
veel belang. Opmerkelijk is dat deze argumenten bij art. 60 AWR geen rol spelen. Zodra
een belanghebbende kan vermoeden dat hij zich kan beroepen op een bijzondere omstan-
digheid, kan hij soms nog bijna 3 jaar wachten met zijn verzoek om termijnverlenging.
Een laatste nadeel van de art. 60 -procedure is dat deze niet ambtshalve kan worden toe-
gepast. Weliswaar kan de rechter in de uitspraak over het hoofdgeschil naast de niet-
ontvankelijkheidsverklaring ten overvloede wijzen op de mogelijkheid van art. 60 - een
werkwijze die de Hoge Raad overigens wel eens heeft toegepast' 12 -, maar dat heeft wei-
nig zin in geval de rechter de zaak eerst enkele jaren na de indiening van het beroepschrift
behandelt.113 De drie-jaarstermijn voor een verzoek ex art. 60 AWR zal dan immers
reeds zijn verstreken.

Naar ik meen is 66n van de hiervoor vermelde wetshistorische argumenten voor een
afzonderlijke procedure verzwakt door de wijzigingen in het fiscale procesrecht die in
1983 zijn ingevoerd.114 Deze bevatten een regeling die het mogelijk maakt beroepen die

109. Vgi. de art. tla en 188 Wet ARB.
110. HR 13 november 1946, B. 8204; HR 31 oktober 1951, B. 9100; HR 22 februari 1961, BNB 1961/103; HR
14 september 1966, BNB 1966/269. Vgl. de kritiek op de motivering van dezn beslissingen: Ch. J. Langereis, Be-
lastingprocedures,  biz.  91. De invoering van de wetten van 13 januari  1983,  Stb.  52 en 60, heeft verdere discussie
overbodig gemaakt nu art.  19 Wet ARB slechts cassatieberoep opent tegen een schriftelijkeuitspraak en niet tegen
de mondelinge uitspraak, of de beschikking ex art.  182, lid 2, Wet ARB of art. 60 AWR.
1 1 1.C.v a n Soest, WFR 1961/4550, A.C. Gorren, WFR 1963/4647; anders: J.P. Scheltens, Algemene wet, blz.
668, P. Meyjes, WFR 1970/5000.
112. HR 12 maart 1980, BNB 1980/115.
113. Hof 's-Hertogenbosch, 3 maart  1983, BNB 1984/147.
114. Wetten van 13 januari 1983, Stb. 52 en 60.
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kennelijk niet-ontvankelijk zijn, vereenvoudigd, dat wil zeggen bij voorzittersbeschik-
king,  af te doen.'15 Wordt derhalve in een beroepsprocedure voor verschoonbaarheid
van de termijnoverschrijding gepleit dan is het niet langer nodig de zaak ten principale
tebehandelen, als deze reeds op de niet-ontvankelijkheid struikelt. Een tweede wetshisto-
risch argument voor een afzonderlijke procedure is inmiddels achterhaald door de
rechtspraak: ook als reeds over een bezwaar of beroep is beslist, kan alsnog een verzoek
ex art. 60 worden gedaan, zodat niet in alle gevallen over een zodanig verzoek v66raf
wordt beslist. 1 16 Het zal duidelijk zijn dat het bovenstaande een pleidooi bevat voor de
afschaffing van de art. 60-procedure. Veel liever zou ik zien dat in plaats van de art.
60-procedure een regeling zou worden opgenomen, inhoudende dat een te laat ingesteld

beroep niet op die grond niet-ontvankelijk wordt verklaard, indien de belanghebbende
aantoont dat hij beroep instelde zo spoedig als dit redelijkerwijs verlangd kon wor-
den: n Een analoge regeling  zou  voor een beroepschrift in cassatie  en een bezwaar-,
verzoek- en verzetschrift moeten gelden.

Een bedenking tegen een zodanige regeling voor cassatieberoepschriften zou kunnen

zijn, dat een zodanige beslissing gegrond moet worden op concrete feiten, waarvan de
beoordeling minder op de weg van de Hoge Raad ligt. Bij nader inzien blijkt die beden-

king minder ernstig: de Hoge Raad moet ook nu reeds over de ontvankelijkheid van een
cassatieberoep oordelen aan de hand van de door de raad zelf te onderzoeken en vast te
stellen feiten. Hierbij kan het Openbaar Ministerie behulpzaam zijn, zoals uit HR 17 ja-
nuari 1979, BNB 1979/59 blijkt. Voormeld voorstel houdt in dat dit rechtscollege ter be-

oordeling van een verschoonbaar verzuim slechts een paar feiten meer zal moeten
vaststellen. 118

Een meer algemene bedenking tegen mijn voorstel zou kunnen zijn dat het een uitge-
kristalliseerd begrip 'bijzondere omstandigheden' inruilt voor een nieuwe regeling met
een in het begin veelal onduidelijke werking. Men zou dit bezwaar kunnen ondervangen
door bij de totstandkoming van de nieuwe regeling toe te lichten dat geen materiele wijzi-
ging van het criterium 'verschoonbaarheid van de termijnoverschrijding' is beoogd.
Overigens leidt de in het algemene administratief recht geldende regeling, waarin de ter-
mijnoverschrijding aan dit criterium wordt getoetst, in de praktijk niet tot opzienbaren-

de verschillen met de op art. 60 AWR gevormde jurisprudentie. Noch in de wetsgeschie-
denis van de Termijnenwet van  1926 noch in die van art. 60 AWR is aangegeven wat pre-
cies onder een bijzondere omstandigheid moet worden verstaan. WeI komt uit de memo-
rie van toelichting op de Termijnenwet naar voren dat deze geheel buiten de schuld van

belanghebbende moet liggen. In onderdeel 7.4.4 zal ik deze schuldvraag nader analyse-
ren.

115. Art. 183, lid 1, Wet ARB.
116. Voorzitter Raad van Beroep Arnhem 20augustus 1946, B. 8300; HR9 januari 1952, B.9137; HR 19 november
1952, BNB 1953/7; Hof Arnhem 6 februari 1962, BNB 1962/177. Voorzitter Hof 's-Gravenhage 18 december
1972, BNB 1973/218. Anders: Voorzitter Raad van Beroep I te Amsterdam 9 december 1927, B. 4095, Voorzitter
Raad van Beroep 's-Gravenhage 24 december 1954, V-N 1955, blz. 580.
117. Vgl. de regelingen in andere administratiefrechtelijke wetten, zoals de Wet Arob, de Wet ARBO en de Be-
roepswet. Zie ook het Rapport-ABAR, biz. 327 e.v.
118. in gelijke zin G.A. de Graag, NJB, 1925, blz. 365. Zie ook J.A. van der Poel, NJB 1925, blz. 384.
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Een bijzondere omstandigheid zal steeds betrekking moeten hebben op reeds tijdens
de termijn van het rechtsmiddel aanwezige feiten"9, maar nadien optredende omstan-
digheden - niet zijnde rechterlijke beslissingen - kunnen wel het bestaan van die feiten
bewijzen. 120

7.4.2. VERZUIM VAN DE BELASTINGADMINISTRATIE

In onderdeel 7.3.2 is de vraag behandeld in welke gevallen een verzuim van de belasting-
administratie in een hoofdgeschil een termijnoverschrijding door een belanghebbende
kan verontschuldigen. In dit onderdeel wilik de situaties behandelen waarin een dergelijk
verzuim tot een termijnverlenging op grond van art. 60 AWR kan leiden. Nadere bestu-
dering leidt tot de constatering dat elk verzuim van de administratie dat termijnover-
schrijding verschoonbaar maakt, ook tot een zoeven bedoelde termijnverlenging kan lei-
den. 12' Het omgekeerde is echter niet waar. In sommige gevallen zal een termijnover-
schrijding (mede) veroorzaakt door een administratief verzuim niet 'verschoonbaar'
zijn, maar wel een bijzondere omstandigheid opleveren. Dit doet zich met name voor als
niet alleen de administratie maar ook de belanghebbende zelf een verzuim heeft begaan,
bijvoorbeeld als de laatste een beroepschrift, of een geschrift dat als zodanig moet wor-
den aangemerkt, aan de inspecteur heeft gezonden, die het niet onverwijld aan het ge-
rechtsho f doorzendt.122 Niet in alle gevallen leidt het ontbreken van voorlichting,  o f een
onjuiste voorlichting door de administratie over het voor belanghebbende beschikbare
rechtsmiddel c.q. de daaraan verbonden termijn, tot een verontschuldiging van een ter-
mijnoverschrijding. Wat dat betreft levert de jurisprudentie op art. 60 AWR hier een
meer constant beeld op, aangezien een zodanige voorlichting altijd als een bijzondere
omstandigheid wordt gezien. 123

119. Voorzitter Raad van Beroep Amsterdam 31 januari  1930, B. 4880.
120. Voorzitter Hof 's-Gravenhage 19 april 1967, BNB 1967/201, V-N 1967, biz. 607; Voorzitter Hof 's-
Gravenhage 19 juli  1977, BNB 1978/322. Zie ook de redactionele aantekening V-N  1967, blz. 607.
121. Men vergelijke dit onderdeel met onderdeel 7.3 en de aldaar vermelde jurisprudentie.
122.  Voorzitter Hof Leeuwarden 29 maart   1960, BNB 1961/81; Hof Amsterdam 18 november  1966,  BNB
1967/232; Voorzitter Hof Arnhem 27 november 1980, BNB 1982/92, FED AWR: Art. 60 : 20 met noot van A.J.C.
van Kemenade; HR 15 juli 1981, BNB 1981/252, FED AWR: Art. 26 : 13 met noot van Ch.J. Langereis. Ook
de situatie waarin een bezwaarschrift bij de ontvanger is ingediend, die het te laat doorstuurt aan de inspecteur
(HR 5 december 1979, BNB 1980/19, FED AWR: Art. 23 : 9 met noot van J.W. Ilsink), lijkt een bijzondere om-
standigheid in de zin van art. 60 AWR.
123. Voorzitter Hof Leeuwarden 29 maart 1960, BNB 1961/81; Hof Amsterdam 18 november 1966, BNB
1967/232; Voorzitter Hof's-Gravenhage 7 november 1969, BNB 1969/252; Voorzitter Hof 's-Gravenhage 4 sep-
tember 1970, BNB 1971/82; Voorzitter Ho f 's-Hertogenbosch 11 februari 1971, BNB 1971/239; Voorzitter Hof
Amsterdam 5 november 1976, V-N 1977, biz. 549; Voorzitter Hof Leeuwarden 17 november 1982, FED AWR:
Art. 60 : 21 met noot van D. Brull.
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7.4.3. VERZUIM VAN DERDEN

In dit onderdeel komen aan de orde het verzuim van derden, d.w.z. anderen dan de be-

lastingadministratie en belanghebbende of diens vertegenwoordiger, die kunnen leiden
tot de toepassing van art. 60 AWR. In onderdeel 7.3.2 is reeds uitgebreid aandacht ge-
schonken aan verzuimen van de PTT in de verzending van een bezwaar- of beroepschrift,
zodat ik hier kan volstaan met een behandeling van postale verzuimen die wel tot termijn-
verlenging, maar niet tot een verschoonbare termijnoverschrijding leiden. Men kan er
namelijk gevoeglijk van uitgaan dat elk verzuim dat tot een verschoonbare termijnover-
schrijding leidt eveneens reden is voor toepassing van art. 60 AWR. Een verzuim van de
posterijen zal veel eerder tot termijnverlenging dan tot een verschoonbare termijnover-
schrijding aanleiding geven.124 Maar het is zeker niet zo dat een vertraging in de bestel-
ling altijd in een termijnverlenging resulteert. Degene die vlak voor het aflopen van de
termijn een bezwaar- of beroepschrift inzendt behoeft bij een termijnoverschrijding niet
snel een termijnverlenging te verwachten. 125  Hij moet er immers rekening mee houden
dat de bezorging in de regel 2 A 3 dagen in beslag neemt, bij een verzending vlak voor
het weekend zelfs meer. Dit lijkt ook redelijk: alleen postale vertragingen die in redelijk-
heid niet voorzienbaar zijn, zoals vanwege weersomstandigheden, wederkerende fouten
of stakingen van postbeambten, moeten een belanghebbende niet kunnen schaden. 126

Om diezelfde reden moet het zoekraken van een bezwaar- of beroepschrift tijdens de be-
zorging als een bijzondere omstandigheid in de zin van art. 60 AWR gelden.127 Er zijn

weinig andere verzuimen van derden dan fouten in het postverkeer die tot termijnverlen-
ging kunnen leiden. Toch acht ik termijnverlenging ook dan niet uitgesloten. Men denke
aan de situatie waarin de Tariefcommissie een beroepschrift inzake een geschil waarover
het gerechtshof bevoegd is te oordelen binnen de beroepstermijn ontvangt en pas na het
verstrijken daarvan doorzendt.128

124. Zie noot 96 supra.
125. Voorzitter Hof Amsterdam 20 december 1961, vermeld door J.A. Fray in WFR 1962/4588; Voorzitter Hof
Leeuwarden 14 september 1971, BNB 1972/160; Voorzitter Hof Amsterdam 9 november 1976, V-N 1977, biz.

548. Vertragingen in de bezorging van bezwaar- en beroepschriften leidde onder vigeur van de Wet van 28 juni
1926,  Stb.227,  tot een onredelijk resultaat, omdat de rechter in dergelijke gevallen concludeerde dat belangheb-

bende wel in staat was geweest tijdig een bezwaar- of beroepschrift in te dienen, zodat termijnverlenging niet gein-
diceerd  was.  Met J.P. Scheltens, Algemene wet,  blz.  666,  meen  ik  dat  de AWR  hier geen wijziging heeft meege-

bracht, ook al spreekt art. 60 over het niet tijdig ontvangen zijn.
126. Voorzitter Hof Leeuwarden 29 juni 1979 (aldus FED AWR: Art.60 : 16), of 13 juli 1979 (aldus V-N 1980,
biz. 599), nr.4/79; HR 24 december 1980, BNB 1981/48. Ministeriele Resolutie van 16 december 1983, nr.

583-27 556, V-N 1984, blz. 6, FED AWR: Art.60 : 23 met aantekening van Ch.J. Langereis.

127. Voorzitter Hof Leeuwarden 6 april  1968, BNB 1969/132; Voorzitter TC 17 mei 1971, BNB 1971/131. Het

zal buiten een aangetekende verzending niet altijd gemakkelijk zijn aannemelijk te maken dat het geschrift inder-

daad is verzonden, zoals J.P. Scheltens, Algemene wet, blz. 674, opmerkt. Zie Hof Leeuwarden 14 september

1971, BNB 1972/160.
128. Vgl. Hof's-Hertogenbosch 3 maart 1983, BNB 1984/147, waaarin een verwijzing naar een mogelijk verzoek

om termijnverlenging weinig zin had, omdat de 3-jaarstermijn van art. 60 AWR reeds was overschreden.
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7.4.4. VERZUIM VAN DE BELANGHEBBENDE

Een verzuim van een belanghebbendeen/of diens vertegenwoordiger leidtin belastingza-
ken, zoals in onderdeel 7.3.4 bleek, niet tot een verschoonbare termijnoverschrijding.
Men zou wellicht verwachten dat een dergelijk verzuim gelet op de bewoordingen van
art. 60 evenmin tot een termijnverlenging zou leiden. Ook de wetsgeschiedenis geeft wei-
nig ruimte om ook'eigen' fouten van een belanghebbende tot een bijzondere omstandig-
heid te rekenen. Zo merkt de MvT op de Wet van 28 juni 1926, Stb. 227, waarvan art.
60 AWR is afgeleid op dat zich toch wel gevallen voordoen waarin het verloren gaan van
het reclamerecht voor de reclamant bijzonder hard is. 'Men denke aan het geval dat de
aangeslagene geheel buiten zijn schuld het aanslagbiljet niet tijdig in handen heeft gekre-
gen (...)'. Ook uit andere passages in de Memorie van Toelichting blijkt dat de wetgever
ervan uit is gegaan dat het een bijzondere omstandigheid betreft waaraan geen schuld
van belanghebbende kleeft. Deze in de parlementaire stukken neergelegde zienswijze is
vooral terug te vinden in oudere jurisprudentie. Onherstelbaar waren dan ook verzuimen
van de belanghebbende waaraan hij of zijn gemachtigde schuld had, zoals het nalaten
kennis te geven van een adreswijziging waardoor een stuk belanghebbende niet tijdig
bereikte129, een vertrek naar het buitenland zonder achterlating van een volmacht'30, of
het door nonchalance of onwetendheid laten verlopen van een termijn.13' Een zelfde lot
onderging de reeds in de wetshistorie voorziene situatie dat een belanghebbende een ter-
mijn,  ondanks dat hij daarmee bekend  was, had laten verlopen.'32 Tegen de enge toe-
passing door de rechter van het 'Termijnenwetje', zoals  de Wet van  1926 werd aange-
duid, keren zich H.J. Hofstra en J. van Soest. Verdedigt Hofstra nog in algemene be-
woordingen dat het bij de toepassing van het Termijnenwetje niet om formele verant-
woordelijkheden maar om materiele hardheden en om de redelijkheid gaat '33, Van
Soest is concreter. Hij acht de opvatting, dat als bijzondere omstandigheid uitsluitend
zouden kunnen gelden de omstandigheden waarop belanghebbende geen invloed kan uit-
oefenen te beperkt:34 In zijn Openbare les 1966 gaat Van Soest nog verder, door te stel-
len dat daargelaten of schuld van de belanghebbende termijnverlenging wel steeds ver-
hindert, het in ieder geval onjuist is om schuld van de gemachtigde per se als schuld van
de belanghebbende aan te merken. 135 J.P. Scheltens en later ook P. Meyjes'16 tonen zich

129. Vgl. Voorzitter Raad van Beroep Amsterdam 9 december 1929, B. 4815.
130. Voorzitter Hof 's-Gravenhage 9 november 1964, BNB 1965/146: Voorzitter TC 6 januari 1964, BNB
1964/56.

131.  Voorzitter Raad van Beroep Leiden 19 november  1936,  B. 6594; Voorzitter Raad van Beroep Utrecht  18 no-
vember  1949, B. 9040; Voorzitter Raad van Beroep Breda 4 november 1952, BNB 1953/132 met noot van H.J.
Hofstra; Voorzitter Hof Leeuwarden 3 november 1961, BNB 1962/153.
132. Hof Leeuwarden 6 mei 1961, BNB 1962/14,  FED Term. wet: Art.1:1  met noot van C. de Vries; Voorzitter
Hof Amsterdam 20 december 1961, vermeld door J.A. Fray in WFR 1962/4588.
133. BNB-annotatie bij Voorzitter Raad van Beroep Breda 4 november 1952, BNB 1953/132.
134. BNB-annotatie bij HR 14 december 1960, BNB 1961/100.
135. Beginselen van formeel belastingrecht, blz. 19.
136. Vgl. Fiscaal procesrecht, eerste druk,  1964, blz. 54-55; van dezelfde: Fiscaal procesrecht, tweede druk,  1976,
blz. 57.
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eveneens voorstander van een milde beoordeling. In de visie van Scheltens zijn omstan-
digheden bijzonder, indien deze in redelijkheid niet aan de belanghebbende kunnen wor-
den toegerekend. 117 Niet zonder betekenis lijkt dat de staatssecretaris van Financien de
belastingadministratie in § 39, lid 4 van de Leidraad opdraagt een zeer tegemoetkomende
houding in te nemen in de memorie.138 Alhoewel reeds een enkele voorzitter reeds v66r
deze wetenschappelijke kritieken een soepele interpretatie toepaste, kan men aannemen
dat de pleidooien in de literatuur hun uitwerking niet gemist hebben. Gaandeweg
bespeurt men in de rechtspraak een verschuiving van de grens: niet langer wijst de rechter
een verzoek van een belanghebbende om termijnverlenging af in geval deze aan de over-
schrijding van de termijn schuldig is, maar slechts indien de schuld in redelijkheid ver-
wijtbaar is. Zo werd termijnverlenging toegestaan in een geval waarin een uitspraak vij f
dagen voor een verre zakenreis was toegezonden en overleg vooraf met dertien mede-
erfgenamen noodzakelijk maar niet meer mogelijk was.139 Ook ging de rechter ertoe
over langdurige ziekte van belanghebbende of diens gemachtigde als een bijzondere om-
standigheid te zien.140 Een buitenlandse reis kan zelfs op zich reeds een bijzondere om-
standigheid betekenen.141 Niet geheel duidelijk is of deze reis dan bijzonder langdurig
moet zijn, of dat een normale vakantie van bijvoorbeeld drie weken reeds voldoende is.
Het ligt meer voor de hand dergelijke korte reizen als bijzondere omstandigheid te zien,
dan een langdurige reis, waarbij het immers veel gebruikelijker is maatregelen te treffen
in de vorm van het overdragen van iemands bevoegdheden.142 De verwijtbaarheid bij
termijnoverschrijding ligt bij lange reizen derhalve meer voor de hand dan bij korte (va-

143kantie)reizen.
Een detentie wordt vrij snel als een bijzondere omstandigheid gezien.144 Uit de

rechtspraak blijkt niet of de voorzienbaarheid van de detentie en/of de belastingbeschik-
king een rol speelt. Misschien wordt een in verzekeringstelling en gevangenhouding als
een zo grote inbreuk gezien op iemands capaciteit om rechtsmiddelen aan te wenden, dat
deze vrijwel altijd tot termijnverlenging leidt. Een dergelijke zienswijze lijkt verdedig-

137.  Algemene wet,  biz.  671.
138. P. Meyjes, blz. 57, merkt hierover op dat aldus het odium van afwijzende beslissingen op ietwat bedenkelijke
wijze verschoven is naar de voorzitters. Aangezien het hier geen contradictoir geschil betreft, vooral niet in geval
een verzets- of cassatietermijn is overschreden, begrijp ik zijn verwijt niet. Vgl. Meyjes-Van Soest-Van den Berge,
biz. 53.

139. Voorzitter Raad van Beroep Breda 26 juni 1953, V-N 1954, biz. 511.
140. Afwijzend: Voorzitter  Raad van Beroep Utrecht 18 november  1949,  B. 9040; Voorzitter Hof Leeuwarden
3 november 1961, BNB 1962/153, FED Term. wet.: Art.1 : 3 met noot van (C) de Vr(ies). Toewijzend: Voorzitter
Hof 's-Gravenhage 27 juli 1973, BNB 1974/153.
141. Voorzitter Raad van Beroep 26 juni 1954, V-N 1954, biz. 511 ; Voorzitter Hof Leeuwarden 2 mei 1980, BNB
1981/267.

142.  Voorzitter Hof 's-Gravenhage 9 november  1964, BNB 1965/146. Overigens helpt zelfs het verstrekken van
een machtiging niet ingeval het gaat om aanslagbiljetten, aangezien de administratie deze vrijwel nooit aan de ge-
machtigde zendt: Voorzitter Hof Leeuwarden 2 mei 1980, BNB 1981/267, FED AWR: Art.60 : 17.
143. Vgl. CRvB 12 juni 1979, AB 1980, 360, waarin een vakantie van drie weken tot het normale levenspatroon

werd gerekend.
144. In de beslissingen Voorzitter Hof Leeuwarden, FED AWR: Art.60 : 7, WFR 1968/4889, Voorzitter Hof
's-Gravenhage  1  oktober  1982, V-N  1983, blz.  123, speek de voorzienbaarheid van de detentie geen rol.
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baar. Evenzeer kan een periode waarin een belanghebbende onder curatele is gesteld, hij
(voorlopige) sursdance van betaling heeft verkregen of in staat van faillissement verkeert
zoveel (rechts-)onzekerheid opleveren, dat een termijnverlenging in de rede kan lig-
gen. 145 Verzuimen van een gemachtigde of een andere vertegenwoordiger zijn in de regel
geen bijzondere omstandigheid. 146 Slechts indien een vertegenwoordiger in ernstige ma-
te nalatig is geweest, gaat het te ver de belanghebbende daarvoor aansprakelijk te hou-
den. 147 Ook omstandigheden  die een normaal contact tussen belanghebbende en  zijn
vertegenwoordiger hebben belemmerd, kunnen tot inwilliging van een art. 60 AWR-
verzoek leiden. 148

Het ontbreken van de co8rdinatie van een cassatierechter wordt pijnlijk gevoeld bij
de voorzittersbeschikkingen over de vraag of een rechtsdwaling van belanghebbende o f
zijn vertegenwoordiger een bijzondere omstandigheid kan vormen. In vele beslissingen
is rechtsdwaling over de termijn van het rechtsmiddel niet als een bijzondere omstandig-
heid gekenmerkt'49, zelfs niet indien de administratie een onjuiste inlichting heeft gege-
ven omtrent deze termijn.150 In andere beslissingen werd niet alleen onjuiste informa-
tie'51, maar ook reeds het ontbreken van informatie152 over een zodanige termijn als een
bijzondere omstandigheid gezien.

Rechtsdwaling kan soms tot termijnverlenging leiden: aldus werd beslist bij dwaling
omtrent het rechtsmiddel tegen een carry-backbeschikking'53,  de materible gevolgen
van een correctie vennootschapsbelasting voor de inkomstenbelasting154 en de eis van
een schriftelijke volmacht voor het indienen van een beroepschrift."S Het ligt daarbij
voor de hand dat van rechtsdwaling niet snel sprake kan zijn ingeval belanghebbende of
zijn vertegenwoordiger geschoold is in het belastingrecht.156 Eveneens kan een juiste

145. Voorzitter Hof 's-Gravenhage 17 april 1968, BNB 1969/54.
146. Voorzitter Raad van Beroep Leiden 19 november 1936, B. 6594; Voorzitter Raad van Beroep Utrecht 18 no-
vember 1949, B. 9040; Voorzitter Raad van Beroep Breda 4 november 1952, BNB 1953/132; Voorzitter Hof Leeu-
warden, 3 november 1961, BNB 1962/153; Voorzitter Hof Leeuwarden 17 mei 1966, FED AWR: Art.60: 5; Voor-
zitter Hof Leeuwarden 20 augustus 1971, FED AWR: Art.60 : 15 met noot van J. van Slooten; Voorzitter Hof
Leeuwarden 14 september  1971, BNB 1972/160. Anders: Voorzitter Hof 's-Gravenhage 17 april  1968,  BNB
1969/54.

147. Voorzitter Hof 's-Gravenhage 18 december 1972, BNB 1973/218.
148. Men zou hier een parallel kunnen trekken met ziekte van een belanghebbende of diens vertegenwoordiger.
149. Voorzitter Hof 's-Gravenhage 26 november 1965, BNB 1965/158; Voorzitter Hof Leeuwarden 27 januari
1967, BNB 1968/73; Voorzitter Hof Leeuwarden 20 augustus 1971, V-N 1972, blz. 712.
150. Voorzitter Hof Arnhem 6 februari  1962, FED Term. Wet: Art.1  : 4; Voorzitter Hof Amsterdam 5 november
1976, V-N 1977, biz. 549.
151.  Voorzitter Hof Leeuwarden 17 november  1982,  FED AWR: Art.60  : 21  met  noot van D. Brull.
152. Voorzitter Hof's-Gravenhage 7 november 1969, BNB 1964/252; Voorzitter Hof 's.Gravenhage 4 september
1970, BNB 1971/82.
153. Voorzitter Hof Amsterdam 22 januari 1976, BNB 1977/58.
154. Voorzitter Hof Amsterdam  19 juni  1969, BNB 1970/167.
155.  Voorzitter Hof 's-Gravenhage 13 oktober  1970, BNB 1971/167.
156. Positief voor ondeskundigen: Voorzitter Hof 's-Gravenhage 7 november 1969, BNB 1969/252; Voorzitter
Hof 's-Gravenhage 13 oktober 1970, BNB 1971/167; Voorzitter Hof Amsterdam 22 januari 1976, BNB 1977/58.
Negatief voor deskundigen: Voorzitter Hof Amsterdam 5 november 1976, V-N 1977, biz. 549. Ondanks deskun-
digheid positief: Voorzitter Hof Amsterdam 19 juni 1969, BNB 1970/167.
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voorlichting door de administratie de aanvaarding van een rechtsdwaling verhinde-
ren.157 Overleg met de administratie gedurende de beroepstermijn kan geen bijzondere
omstandigheid vormen:58 Dit lijkt niet altijd bevredigend, met name niet ingeval de ad-

ministratie gedurende die termijn de indruk wekt alsnog ambtshalve aan belanghebben-
des verlangen tegemoet te zullen komen.

157. Voorzitter Hof Leeuwarden 27 januari 1967, BNB 1968/73; Voorzitter Hof's-Gravenhage 7 november 1969,

BNB 1969/252; Voorzitter Hof Leeuwarden 20 augustus 1971, V-N  1972, blz. 712, FED AWR: Art. 60 :  15 met
noot van  J. van Slooten.
158. Voorzitter Hof Leeuwarden 6 mei 1961, BNB 1962/14; Voorzitter Hof Amsterdam 20 december 1961, ver-

meld door J.A. Fray, WFR 1962/4588.
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8. Beroepschrift

8.1. Inleiding

Om een beroep in te stellen moet men een geschrift richten aan en indienen bij de rechter
tot wiens ambtsgebied de inspecteur behoort.

In dit hoofdstuk zal aandacht worden besteed aan de eisen die aan het beroepschrift
worden gesteld en aan de vraag of en in hoeverre onvolkomenheden daarin kunnen wor-
den hersteld.

Onderzocht zal worden of en in hoeverre de eisen die aan een beroepschrift worden
gesteld functioneel zijn, dat wil zeggen noodzakelijk zijn om een beroepsprocedure ade-
quaat te openen. Dit onderzoek houdt mede verband met het ontbreken van een verplich-
te procesvertegenwoordiging in het belastinggeschil in eerste aanleg. Wat in dit hoofd-
stuk wordt betoogd over het beroepschrift geldt vaak, maar niet altijd, voor het bezwaar-
schrift. Op relevante verschillen zal worden gewezen. Voor een meer specifieke behande-
ling van het bezwaarschrift wordt verwezen naar onderdeel 5.3.

8.2. Karakter van het beroepschrift

Een beroepschrift is een geschrift waaruit blijkt dat de afzender het niet eens is met een
belastingbeschikking van de administratie, en dat de instantie tot wie het is gericht, be-
oogt te bewegen de beschikking te (doen) corrigeren.' Daarbij is het uitgangspunt dat de
instantie tot wie het beroepschrift is gericht niet de administratie is die de beschikking
gaf.

Een adequaat, tijdig beroepschrift opent een beroep, de basis voor een rechterlijk in-
grijpen: zonder een zodanig beroepschrift kan de administratieve rechter een optreden
van de administratie niet corrigeren.

1. In Tak-Ten Berge, blz. 11, wordt betoogd, dat de inzender van een beroepschrift een uitspraak wil verkrijgen.
Eerder lijkt het aannemelijk dat deze een ander resu/taot wil dan de aangcvallen belastingbeschikking biedt. Ook
als deadministratie hem alsnog gelijk geeft v66rdat derechter een bestissing necmt, zal dat hem in de regel bevredi-
gen.
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8.3. Wettelijke eisen

8.3.1. SCHRIFTELUK; NAAM VAN HET GESCHRIFT

Een beroep kan uitsluitend schriftelijk worden ingesteld. Art. 28 AWR laat daarover
geen twijfel bestaan, evenmin als zijn voorgangers in de afzonderlijke heffingswetten.2

Voor een telefonisch beroep biedt de wet geen ruimte, hetgeen, gelet op de onduidelijk-
heid van de bevoegdheid van degene die opbelt, begrijpelijk is.; Ook kan niet op andere
wijze mondeling beroep worden ingesteld.4 Op grond van recente jurisprudentie kan
worden aangenomen dat ook door middel van een telegram of een telex beroep kan wor-
den ingesteld.5 Het ontbreken van de ondertekening kan later worden hersteld.

De naamgeving van het geschrift is irrelevant; niet de belanghebbende, maar de wet
bepaalt de aard van het geschrift.  Daar komt bij dat de wettekst de onduidelijkheid ver-
sterkt doordat in art. 26, lid 1, AWR wordt vermeld: 'Hij die bezwaar heeft (...) kan (...)
in beroep komen bij de rechter (...).' Oude bepalingen waren zo mogelijk nog onduidelij-
ker. Zo bepaalt art. 56, § 2, Wet op de Personeele belasting 1896: 'Het beroep geschiedt
door  indiening van een met redenen omkleed bezwaarschrift  (...).'

Volgens P. Meyjes moet onder een beroepschrift worden verstaan elk geschrift, hoe
onbeholpen ook gesteld, zelfs zonder ondertekening, waaruit valt op te maken dat de in-
zender zich beklaagt over een beslissing van de administratie en deze door de rechter ver-
anderd wil zien:

Deze omschrijving van Meyjes zou ik op een aantal punten willen aanvullen. Allereerst
moet aan de benaming van het geschrift geen waarde worden gehecht. Een geschrift dat,
mede gelet op zijn strekking, op grond van wettelijke bepalingen kennelijk geen beroep-
schrift, maar bijvoorbeeld w61 een bezwaar-, verzet- of verzoekschrift, dan weI een be-
roepschrift in cassatie is, zal als z6danig moeten worden behandeld. In deze opvatting
moet een rechter een door hem ontvangen bezwaarschrift doorzenden naar de bevoegde
instantie en het niet - zoals Meyjes lijkt te suggereren - als beroepschrift behandelen.
Voorts moet naar ik meen ook een beroep ingediend kunnen worden tegen het uitblijven
van een beslissing van de administratie:

Men mag voorts van een beroepschrift eisen dat het, zo het niet tot het hof is gericht,
dan toch in elk geval daarvoor is bestemd. Aldus moet ook een bij de Nationale ombuds-
man ingekomen geschrift worden bestempeld, dat kennelijk - op grond van de wettelijke

2. Art. 79 Wet op de inkomstenbelasting 1914, art. 28 Wet op de Vermogensbelasting 1892, art. 56, § 2, Wet op
de personeele belasting 1896.
3. Onderandere BFH. v. 10.7.64111 120/61 U, BStBi. I II 1964,590, StRK AO § 249 R. 34. Zie voorts de jurispru-
dentie vermeld door List in Hubschmann, Hepp, Spitaler, § 64 FGO, Anm. 4.
4. Anders: art. 33 Wet ARBO; zie College van Beroep voor het bedrijfsleven 14 april  1981, AB 1982, 256.
5. Hof's-Gravenhage 7 december 1978, BNB 1979/232; HR 30 januari 1980, BNB 1980/88. Ch.J. Langereis, Be-
lastingprocedures, biz. 97. Anders: Tak-Ten Berge, biz.  18, die een ondertekening als absolute eis stellen. Zie on-
derdeel 8.3.7.

6. P. Meyjes, biz. 148. idem Meyjes-Van Soest-Van den Berge, blz. 130.
7. Idem L.A. Nypels, De belastingkamer, opstel in de bundel Door Tijd en Vlijt, biz. 31. Zie ook onderdeel 7.1.1.
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bepalingen - een beroepschrift in belastingzaken is, en aan het bevoegde hof wordt door-
gezonden.8

8.3.2. NEDERLANDSE TAAL

Anders dan in art. 88 Beroepswet heeft de belastingwet bij mijn weten nooit bepaald dat
een bezwaar- of beroepschrift in het Nederlands zou moeten zijn gesteld. Integendeel,
in de MvA betreffende het ontwerp-AWR merkte de staatssecretaris van Financien op:

'het om redenen van praktische aard niet wenselijk (te achten) in de wet vast te leggen, dat het bezwaarschrift in
de Nederlandse taal moet worden gesteld en moet worden ondertekend.  (...); het opnemen in de Algemene wet
van deze details zou een onnodige overlading van de tekst veroorzaken, onnodig, omdat de praktijk hier ook zon-
der wettelijk voorschrift de juiste weg heeft weten te vinden'.9

Dat heeft echter niet kunnen verhinderen dat de rechter beroepschriften in een andere
taal zonder pardon niet-ontvankelijk heeft verklaard, zelfs als deze taal een moderne taal
als bijvoorbeeld Frans, Duits en Engels was of als het in het Fries gesteld was. 10

Heden ten dage geeft de rechtspraktijk een genuanceerd beeld. Een bezwaarschrift"
en cassatieberoepschrift 12 in een andere dan de Nederlandse taal zijn naar kan worden
aangenomen als ontvankelijke geschriften aan te merken, een beroepschrift en een ver-
zetschrift daarentegen niet. Dit verschil valt, als ik het goed zie te herleiden tot de wet-
tekst. Een beroepschrift moet namelijk evenals een verzetschrift met redenen omkleed
zijn, een bezwaarschrift en cassatieberoepschrift niet.13 Met name de motivering, het
stellen van feiten en de conclusie vorderen, aldus Hofstra, een uiteenzetting waaromtrent
onzekerheden door taalmoeilijkheden ontoelaatbaar zijn. 14

Wellicht heeft aan deze uiteenlopende ontwikkeling mede bijgedragen de omstandig-
heid dat een anderstalig beroepschrift w81 kon, ja zelfs moest worden aangevuld, terwijl
voor het bezwaarschrift geen wettelijke aanvullingsmogelijkheid bestaat. Tot voor kort
kon een cassatieberoepschrift evenmin worden aangevuld.15

Bij  de Wet van 13 januari  1983,  Stb.  60,  is de mogelijkheid geintroduceerd ook  een
cassatieberoepschrift aan te vullen of te vervangen. De vraag is nu of deze aanvul-
lingsmogelijkheid ook voor een anderstalig cassatieberoepschrift geldt. Ik meen dat art.

8. Art. 13 van de Wet van 4 februari 1981, Stb. 35.
9. Tweede Kamer, 1954-1955, nr.4080, nr. 5, blz. 10, r.k. en blz. 4,1.k.
10.  HR 13 januari  1926,  B. 3759 (cassatieberoepschrift  in het Duits);  HR 29 maart  1950,  B. 8804 (beroepschrift
in het Fries); HR 4 november 1970, BNB 1970/253.
11. Rechtspraak ontbreekt hier. Deze opvatting wordt verdedigd door Ch.P.A. Geppaart, FED Literatuur: 91,
in zijn bespreking van De Vries en Van der Linde, De algemene wet inzake rijksbelastingen; J.P. Schettens, Alge-
mene wet, blz. 611; H.J. Hofstra, Inkiding, biz. 362; J. van Soest, WFR 1978/5354, blz. 265.
12. HR 6 april 1977, BNB 1977/120; anders nog HR 13 januari 1926, B. 3759.
13. Vergelijk de art. 23, 24 en 28 AWR en art. 20 Wet ARB.
14. inleiding, blz. 368, noot 2.
15. Zie over de verplichting tot het verlenen van een aanvullingsmogelijkheid op grond van art. 6 Wet ARB: HR
4 november 1970, BNB 1970/253, FED AWR: Art. 28 : 1 met noot van J. van Slooten.
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20, lid 3, Wet ARB daarvoor niet geldt.16 Ook na de wijziging in 1983 van laatstvermel-
de bepaling zal de Hoge Raad op grond van het ontbreken van een motiveringseis een
zodanig cassatieberoepschrift in behandeling nemen en de uitspraak overeenkomstig zijn
arrest van 6 april 1977, BNB 1977/120, ambtshalve onderzoeken.

Een beroepschrift moet derhalve, als gezegd, in het Nederlands worden gesteld. Is dat
niet het geval, dan biedt de voorzitter van het gerechtshof belanghebbende de gelegen-
heid het aan te vullen of te vervangen door een wel in het Nederlands gesteld geschrift.
Bij gebreke van een aanvulling wordt het beroep niet-ontvankelijk verklaard.

Als ik het goed zie past de rechter in eerste aanleg thans de door Geppaart bepleite
zienswijze toe: hij stelt degene die een niet in het Nederlands gesteld beroepschrift heeft
ingediend in de gelegenheid het verzuim te herstellen. De administratie heeft deze be-
voegdheid echter niet: art. 59 AWR is op dit punt te krap geformuleerd. Toch acht ik
het met Geppaart verdedigbaar dat de inspecteur een belanghebbende op grond van deze
bepaling gelegenheid biedt dit verzuim te herstellen. 17

Het lijkt goed te beklemtonen dat als een anderstalig geschrift ontvankelijk is, daar-
mee nog niet gezegd is dat op zijn inhoud wordt ingegaan. Gelet op HR 6 april 1977, BNB
1977/120, meen ik dat, anders dan Scheltens, Meyjes en Hofstra suggereren'8, op de in-
houd van een bezwaarschrift en een cassatieberoepschrift inderdaad geen acht wordt
geslagen. Het belang van een dergelijk bezwaarschrift is dan ook vooralgelegen in demo-
gelijkheid voor de belanghebbende om zijn geschrift te verduidelijken en voor de admi-
nistratie om ambtshalve de aangevallen belastingbeschikking opnieuw in overweging te
nemen. Voorts kan tegen de uitspraak op dit bezwaarschrift rechtsgeldig beroep worden
ingesteld. In cassatie betekent een anderstalig cassatieberoepschrift dat de Hoge Raad
de uitspraak van het gerechtshof ambtshalve onderzoekt.

Zijn er argumenten die ervoor pleiten om anderstalige geschriften ook inhoudelijk te
laten meetellen? Die argumenten lijken er inderdaad te zijn. Onze belastingwetten be-
trekken vele in het buitenland wonende natuurlijke en rechtspersonen in de heffing. Ne-
derland heft ook inkomstenbelasting van hier werkende, onder meer uit West-Duitsland
afkomstige, 'grensarbeiders', en van in Nederland wonende beambten van internationa-
le organisaties zoals de NATO, het Internationaal Gerechtshof, het Internationaal Oc-
trooibureau en multinationale ondernemingen. Ten slotte kan men denken aan de immi-
granten, vooral uit de mediterrane landen en voormalige overzeese gebiedsdelen, die
vaak het Nederlands, althans in geschrift, niet goed machtig zijn.

Is het voorts aanvaardbaar dat deze belastingplichtigen aldus worden beperkt in het
feitelijk gebruik van rechtsmiddelen? Moet, aldus Meyjes, de eis dat het beroepschrift
in het Nederlands is gesteld weI worden gehandhaafd in het licht van de toenemende Eu-
ropese integratie?'9

Vaak zal men geneigd zijn deze vragen ontkennend te beantwoorden, ervan uitgaande

16. idem Meyjes-Van Soest-Van den Berge,  blz. 205. Anders: J.B.H. Roben, WFR 1983/5575; Ch.J. Langereis

Belastingprocedures, supplement, § 16.
17. FED Literatuur: 91.
18. Zie noot  11 supra en voorts Meyjes-Van Soest-Van den Berge, blz.  115.
19. Fiscaal procesrecht, biz. 132.
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dat de inspecteur en de rechter in het algemeen de moderne talen Frans (hoe lang nog?),
Duits en Engels verstaan. Hofstra en J. van Soest verdedigen dat zowel bij een bezwaar-
schrift als het beroepschrift in cassatie geen andere eis mag worden gesteld dan dat op
voor de geadresseerde begrijpelijke wijze moet blijken dat de afzender bezwaar wenst te
maken respectievelijk in beroep wenst te komen.m Voor wat een beroepschrift betreft,
zal de eis van het Nederlands niet aan het gehele geschrift maar wel aan de motivering
gesteld worden, aldus Van Soest.

Ik meen dat een beroepschrift in een andere dan de Nederlandse taal niet op die grond
niet-ontvankelijk moet worden verklaard, ook al heeft belanghebbende de mogelijkheid
het beroepschrift aan te vullen niet (tijdig) benut. Deze opvatting wijkt in deze zin van
de lieersende rechtspraak af, dat ik de lijn met betrekking tot een bezwaarschrift en een
beroepschrift in cassatie ook doortrek naar het beroepschrift. De reden hiervoor is, dat
ik aan de motiveringseis van art. 28,  lid  1, AWR weinig waarde hecht. (Zie onderdeel
8.3.3 hierna.) De rechter zal aldus in navolging van BNB 1977/120 belanghebbende wel
in zijn beroep moeten ontvangen en de aangevallen belastingbeschikking ambtshalve
moeten onderzoeken, maar niet op de inhoud ervan kunnen ingaan, zelfs niet als deze
in 66n van de moderne talen is gesteld.2' Met Van Soest wil ik namelijk staande houden
dat het maar de vraag isof een inspecteuren rechter meteindexamenkennis van dezetalen
werkelijk in staat zijn een in die talen gesteld stuk werkelijk te begrijpen.22 Bovendien
zouden degenen die in andere talen dan Frans, Duits en Engels een geschrift hebben inge-
diend hiermee niet zijn geholpen. Men denke hier aan de Friezen die veelal het Neder-
lands beheersen maar zich in woord en geschrift in het Fries wensen uit te drukkenn en
a fortiori aan hier wonende of verblijvende buitenlandse werknemers die - vooral - af-
komstig zijn uit mediterrane landen, wier taal de administratie in de regel niet beheerst.
Met name aan dit laatste argument zou ik veel gewicht willen toekennen.

Men begrijpe mij goed. Ook ik zou het toejuichen als zoveel mogelijk bezwaar-, verzet-
en beroepschriften (in cassatie), indien gegrond, doel kunnen treffen. In die zin ligt het
inhoudelijk toetsen van anderstalige geschriften voor de hand. De praktijk zal dan even-
wei een ongelijke behandeling te zien geven, die afhankelijk is van de vraag of die taal
toevallig op de middelbare scholen is onderwezen.

Het is ten slotte de vraag waarom in het belastingrecht niet een regeling kan worden

opgenomen soortgelijk aan die bij de sociale verzekeringen. In de verdragen inzake de
sociale zekerheid, waarbij Nederland partij is, is geregeld in welke vreemde taal een
klaagschrift mag zijn opgesteld. Deze verdragen bepalen dat autoriteiten, organen of
rechterlijke instanties van een Verdragstaat verzoekschriften enz. niet mogen afwijzen
op grond van het feit, dat zij zijn gesteld in de officiele taal van de andere Verdrag-
staat. 24

20. H.J. Hofstra, Inkiding, biz. 362; J. van Soest, WFR 1978/5354, biz. 265.
21. Ch.J. Langereis, Belastingprocedures, blz. 49.
22. WFR 1978/5354.
23. De Wet van  11 mei 1956, Stb. 242, houdende enige regelen betreffende het gebruik van de Friese taal, in het
bijzonder in het rechtsverkeer, ziet niet op het zich schriftelijk uitdrukken in het Fries.
24. De Jong e.a., De Beroepswet, biz. 307.
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8.3.3. MOTIVERINGSPLICHT; CONCLUSIE

8.3.3.1.  'Met redenen omkleed'

Het beroep op de rechter wordt ingesteld bij een met redenen omkleed beroepschrift, al-
dus luidt de eerste volzin van art. 28, lid 1, AWR. Met de eis'met redenen omkleed' wijkt
het beroepschrift duidelijk af van het bezwaarschrift en het cassatieberoepschrift. Dit is
niet altijd zo geweest. In oudere belastingwetten treft men soms het omgekeerde aan, zo-
als in art.  24 van de Wet op de Vermogensbelasting  1892 dat tot 1918 voorschreef dat
het bezwaarschrift gemotiveerd moest zijn, terwijl art. 28 aan het beroepschrift inzake
de vermogensbelasting juist de motiveringseis niet stelde.2S Maar men kan stellen dat
reeds sinds het begin van de twintigste eeuw aan een beroepschrift in belastingzaken in
de regel de motiveringseis wordt gesteld.26

De motiveringsplicht van een beroepschrift treft men eveneens in andere administra-
tiefrechtelijke regelingen aan.27 Wat behelst nu precies de motiveringsplicht en waarom
is deze in het leven geroepen? Voordat ik deze vragen poog te beantwoorden, wijs ik erop
dat art.  25,  lid 4,  AWR de inspecteur evenzeer verplicht om een uitspraak met redenen
te omkleden als aan het bezwaarschrift niet geheel wordt tegemoetgekomen. Niet wordt
vereist dat de redenen de uitspraak kunnen dragen.

De motiveringsplicht van zowel het beroepschrift als de uitspraak op het bezwaar-
schrift moet in nauwe onderlinge samenhang worden gezien.28 Een beschikking op het
bezwaarschrift is onvoldoende gemotiveerd, indien daarin de gronden waarop de be-
schikking steunt niet zijn te vinden met zodanige duidelijkheid, dat zij door de belang-
hebbende in zijn beroepschrift op afdoende wijze kunnen worden bestreden.29 Deze sa-
menhang blijkt ook hieruit dat de Raad van Beroep een aanslag in de inkomsten- en ver-
mogensbelasting waartegen beroep was ingesteld niet kon verhogen met 25%, de zoge-
naamde boete wegens lichtvaardig procederen, indien de uitspraak op bezwaarschrift
niet gemotiveerd was.30 Met de invoering van de AWR is de boete wegens lichtvaardig
procederen voor deze belastingen afgeschaft, waarmee tevens een prikkel voor de inspec-
teur om zijn uitspraak te motiveren is weggenomen.31 De motiveringsplicht voor de in-
specteur is nog meer verwaterd door de invoering van geautomatiseerd verwerkte uit-
spraken op bezwaarschrift, zoals in onderdeel 5.9 is beschreven. Daar komt dan nog bij

25. Wet van 27 september 1892, Stb. 223.
26. Zie enkele incidentele afwijkingen genoemd door B. Schendstok, Raden van beroep, blz. 95.
27. Tak-Ten Berge, biz. 17.
28.  Idem J.P. Scheltens, Algemene wet,  blz. 631.
29. HR 27 februari 1924, B. 3381; HR 26 januari 1927, B. 3991; HR 2 maart 1955, BNB 1955/134; HR 3 oktober
1956, BNB 1956/305; Hof Amsterdam 14 januari  1970, BNB 1971/204.  Zie ook J.P. Scheltens in zijn noot bij
HR 14 maart 1979, BNB 1979/40.
30. Het ontbreken van deze motivering betekende derhalve vernietiging van een verhogingsaanslag. Vgl. HR 9
juni 1920, B. 2468. Zie voor de verhoging wegens lichtvaardig procederen in de inkomsten- en vermogensbelasting

de Wet van 26 mei 1932, Stb. 220.
31. Voor het successierecht heeft deze regeling, althans in theorie. nog lang gegolden (art. 57, lid 2, Successiewet
1956).
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dat door de rechtspraak thans geen enkele sanctie meer wordt verbonden aan het ontbre-
ken van een motivering van de uitspraak op bezwaarschrift, maar alleen tot gevolg heeft
dat het Hof, zo het de uitspraak bevestigt, verplicht is zelf de gronden daarvoor in zijn
uitspraak op te nemen. 32

Gelet op de hiervoor reeds vermelde samenhang is het dan ook kwestieus of deze eis
dan nog wei aan een beroepschrift mag worden gesteld. Immers, wat kan een belangheb-
bende als reden voor zijn beroep aanvoeren, als hij de gronden van de desbetreffende be-
lastingbeschikking niet kent? Aan het handhaven van die eis kan in redelijkheid nog meer
worden getwijfeld  waar het andere belastingbeschikkingen betreft. Zo schrij ft  de  wet
geen motivering voor van het besluit omtrent de kwijtschelding van verhogingen bij na-
vordering of naheffing3; van een beschikking34 of van een definitieve, voorlopige en
naheffingsaanslag.15 Aan uitspraken (in de zin van een belastingwet) wordt soms weI
een motiveringseis gesteld, zoals een uitspraak op een bezwaarschrift en een uitspraak
inzake de richtige heffing,6, maar soms ook niet, zoals in geval van een aandelenfusie of
een gefacilieerde herkapitalisatie.3, De meest toegepaste belastingbeschikking: de be-
lastingaanslag is vrijwel nooit gemotiveerd.  Art.  17, lid  1, AWR schrijft de inspecteur
wel voor een navorderingsaanslag te motiveren, in deze zin dat hij - tenzij een belasting-
plichtige zulks niet op prijs stelt - mededeling doet van de voorgenomen navordering.
Maar ook hier verbindt de rechter geen sanctie aan het ontbreken van een zodanige mede-
deling.38

Het voorgaande leidt tot de volgende conclusies. Bij de meeste belastingbeschikkingen
ontbreekt een motiveringsplicht en wordt een motivering in de regel ook niet gegeven.
Bij twee belastingbeschikkingen, de uitspraak op het bezwaarschrift en de navorderings-
aanslag, is een motivering wel wettelijk geboden, maar als deze niet wordt gegeven - wat
geen uitzondering schijnt te zijn - verbindt de rechter daaraan geen sanctie. Eenzelfde
zienswijze lijkt verdedigbaar bij de uitspraak richtige heffing die krachtens art. 31 AWR
met redenen omkleed moet zijn. Ik betwij fel met Scheltens en Zwemmer of de Beschik-
king Hof 's-Gravenhage 21 juni 1928, B. 4567, waarin een niet met redenen omklede uit-
spraak werd vernietigd, ook al was de motivering later alsnog verstrekt, hier nog dit veld
beheerst. 39

Het lijkt dan ook geheel redelijk dat de wettelijke motiveringsplicht van het beroep-
schrift vervalt ingeval het beroep wordt ingesteld tegen een belastingbeschikking die niet

32. HR 25 oktober 1978, BNB 1978/311, FED IB '64: Art . 24 :  121 met noot van J . M . J . H . Hamans, HR 26 maart
1980, met conclusie van advocaat-generaal Van Soest, BNB 1980/161 met noot van H.J. Hofstra.
33. Art. 18, lid 2, art. 21, lid 1, en art. 22 AWR.
34. Bijvoorbeeld art. 12 AWR, art. 15 AWR, art. 66, lid 3, Wet IB 1964.
35. Art. 11, lid l, 13, lid 1,21, lid 1 en 22 AWR.
36. Art. 25, lid 4, 32, lid 1, en 33, lid 1, AWR.
37. Bijvoorbeeld art. 40, lid 5, en 58, lid 6, Wet IB 1964.
38. HR 31 januari 1934, B. 5576; Tweede Kamer, VMO, 1957-1958, nr. 4080, nr.7, biz. 9. HR 24 maart 1971,
BNB 1971/146; HR 3 juni 1981, BNB 1981/199 met noot van J.P. Scheltens; A.M. van Dam-Kuipers, WFR
1982/5540.

39. J.P. Scheltens, Algemene wet, biz. 729, J.W. Zwemmer, Richtige heffing, biz. 37. Vgl. HR 22 juli 1982, BNB
1982/242 met  noot van H.J. Hofstra,  FED AWR: Art.31  :  7  met noot  van J.W. Zwemmer.
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met redenen is omkleed. Indien immers de administratie haar beslissing niet motiveert,
kan een motivering van degene die daarvan in beroep komt ook niet worden gevergd. Een
verdergaande stelling, die ik hier zou willen verdedigen, is dat een beroep niet op de enke-
le grond van het ontbreken van een motivering in het beroepschrift niet-ontvankelijk
mag zijn. Voor die stelling pleit niet alleen de hiervoor vermelde redelijkheid dat van een
belanghebbende niet mttr mag worden verlangd dan van de administratie, maar ook het
uitgangspunt van een'weinig formalistische procedure', waarmee het fiscale procesrecht
is doordrenkt.40 Ook het argument dat het beroepschrift een essentieel onderdeel, zelfs
de hoeksteen van de procedure vormt, overtuigt nauwelijks. Heeft niet de wetgever de
mondelinge behandeling als het belangrijkste gedeelte van de procedure gezien?41 Past
het voorts niet beter bij een administratiefrechtelijke procedure waarin zoveel fiscale le-
ken procederen? Vanzelfsprekend is een goede redengeving van een beroep bevorderlijk
voor een goede procesvoering, maar zij mag naar ik meen niet de ontvankelijkheid bepa-
len.

Wat moet nu onder de motiveringsplicht van art. 28, lid 2, AWR worden verstaan?
Meyjes (blz. 150) merkt daarover op dat het hierbij gaat om de feitelijke, niet om de juri-
dieke motivering. Als ik het goed zie behoeft het beroepschrift volgens vaste rechtspraak
niet meer te bevatten dan hetgeen de eiser van de rechter verlangt; de omschrijving van
de vordering, het petitum.42 In deze zienswijze is de eis van de motivering in feite verval-
len ten faveure van de eis van een conclusie aangaande het belastingbedrag of het belang.
Zie daarover hierna in onderdeel 8.3.3.3. De stelplicht en het aangeven van de redenen,
het fundamentum petendi, zijn in de gehele procedure weI van veel betekenis, maar zij
bepalen niet de ontvankelijkheid van het beroep.41

8.3.3.2. Motivering beroep tegen kwijtscheldingsbesluit

Alsof art. 28, eerste lid, AWR nog niet voldoende eist dat het beroepschrift met redenen
omkleed is, bepaalt het tweede lid bovendien dat het beroep gericht tegen een kwijtschel-
dingsbesluit inzake een verhoging bij navordering en naheffing de gronden moet vermel-
den waarop het rust. Volgens de Nota inzake enige amendementen is de bepaling uitdruk-
kelijk opgenomen, om aan te geven dat bij een zodanig beroep'in het beroepschrift moet
worden aangegeven op welke van de drie gronden dat beroep wordt ingesteld (...).  Het
lichtvaardig in beroep gaan tegen bedoelde besluiten wordt daarmede geremd'.44  De

40. MvT, 1954-1955, nr. 3704, nr. 2, biz. 9,1.k. Vgl. voor de sociale-verzekeringsrechtspraak: De Jong e.a., De
Beroepswet, blz. 310.
41. P. Meyjes, biz. 157. De omstandigheid dat partijenschri ftelijk kunnen instemmen in het achterwegelaten van
een mondelinge behandeling (art. lia Wet ARB) en dat de voorzitter een zaak zonder mondelinge behandeling
onmiddellijk kan afdoen bij beschikking (art. 18a Wet ARB), vorm[ daarop geen grote inbreuk, omdat die bepa-
lingen op niet-reguliere situaties slaan.
42. HR 3 oktober 1956. BNB 1956/305; Hof Amsterdam 14 januari 1970, BNB 1971/204; Hof Arnhem 12 februari
1981, V-N 1982, blz. 203.
43. Vgl. Meyjes-Van Soest-Van den Berge, biz. 132.
44. Zitting 1957-1958, nr. 4080, nr. 29, blz. 5, r.k.
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voornoemde motiveringsplicht in art. 28, lid 2, AWR en de daarvoor door de bewindslie-
den van Financien en Justitie gegeven argumentatie kan men niet geheel los zien van de
duidelijke tegenstelling tussen de Tweede Kamer, die met de amendementen van de heer
Lucas een vergroting van het rechterlijk toezicht, wenste en de bewindslieden die zich
daar ernstig tegen verzetten. Emotionele aspecten speelden bij deze discussie een belang-
rijke rol. Zo hadden de bewindslieden grote moeite om belastingplichtigen van wie niet
is aangevochten dat zij de belastingadministratie opzettelijk of culpoos tekort hebben ge-
daan een beroep op de rechter toe te kennen. 'In het algemeen pleegt de administratieve
rechter, bij de behandeling in beroep, niet toe te staan, dat een appellant zich beroept
op een onrechtmatige toestand, die hij zelf in het leven heeft geroepen', aldus voornoem-
de nota.45 Deze argumentatie lijkt niet geheel vlekkeloos, maar zij demonstreert uitste-
kend welke gevoelens een rol hebben gespeeld toen de bewindslieden voorstonden licht-
vaardige beroepen op de rechter te remmen door het invoeren van de genoemde motive-
ringsplicht.

Bezien in het licht van de ontwikkeling van de algemene beginselen van behoorlijk
bestuur in de laatste decennia, maakt de parlementaire discussie en dus de oorzaak van
de wettelijke regeling thans een wat gedateerde indruk. Maar er zijn meer redenen om
aan te nemen dat de wet wat te streng is. Allereerst kan men betogen dat de motiveringseis
niet past in het informele karakter van het fiscale procesrecht; slechts weinig leken zullen
iets terecht brengen, aldus Meyjes, van het formuleren van stellingen gebaseerd op schen-
ding van algemene beginselen van behoorlijk bestuur.46 Voorts heeft de rechter de ver-
plichting op grond van art. 6 Wet ARB een beroepschrift dat onvolledig is te laten aanvul-
len, wat zeker ook voor een motivering ex art. 27, lid 2, AWR geldt.47 Daar komt bij dat
de rechter daarna, tijdens de procedure, de rechtsgronden ambtshalve kan aanvullen. 48

Het meeste gewicht komt echter toe aan het, door Schekens beklemtoonde, ontbreken
van een plicht voor de inspecteur zijn kwijtschelding te motiveren.49 Aldus bezien valt
het te begrijpen dat de rechter, na aanvankelijk streng de hand te hebben gehouden aan
deze  motiveringsplichtso, zich gaandeweg soepeler heeft opgesteld, en thans  vrij  snel
ambtshalve tot aanvulling van de rechtsgronden overgaat.5' Het moet dan ook onwaar-
schijnlijk worden geacht dat de rechter, ondanks art. 28, lid 2, AWR, nu nog een beroep
tegen een kwijtscheldingsbesluit nia-ontvankelijk zal verklaren, indien in het beroep-
schrift de in art. 27, lid 2, AWR vermelde gronden ontbreken.

45. Biz. 5,1.k.
46. P. Meyjes, blz. 148.
47. HR 18 maart 1953, BNB 1953/129; J.P. Schettens, Algemene wet, biz. 632.
48. P. Meyjes, blz. 100.
49. J.P. Scheltens in zijn noot bij HR 14 maart 1979, BNB 1979/140.

50. Hof 's-Gravenhage 10 augustus 1970, BNB 1971/173.
51. Hof Arnhem 8 december 1964, BNB 1965/133, FED AWR: Alg: 6-8 met noot van A.L.C. Simons; HR 3 no-
vember 1977, BNB 1978/20 met conclusie van advocaat-generaal Van Soest; HR 8 juni 1977, BNB 1977/169; HR

14 maart 1979, BNB 1979/140, met noot van J.P. Schettens; Hof Arnhem 4 maart 1980, V-N 1980, blz. 2308.
Anders: Hof 's-Gravenhage 22 januari 1982, BNB 1983/109. Zie in dit verband ook HR 19 juni 1985, BNB
1986/29.
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8.3.3.3. Conclusie aangaande belastingbedrag of belang

De bepaling dat een beroepschrift zodanig moet zijn ingericht, dat daaruit een conclusie
kan worden getrokken aangaande het belastingbedrag - of bij gebreke van zodanig be-
drag - aangaande het belang waarover het geschilloopt, dateert reeds van voor de inwer-
kingtreding van de AWR. Hield de bepaling oorspronkelijk verband met de verhoging
wegens lichtvaardig procederen, bij de invoering van de AWR werd zij, ondanks het ver-
vallen van die verhoging, gehandhaafd, teneinde te verzekeren dat het beroepschrift een
voldoende concrete omschrijving van het geschilpunt inhoudt om als deugdelijke basis
van het te voeren geding te kunnen dienen. 52

Met Scheltens meen ik dat deze eis niet onredelijk is, maar niet te streng moet worden
opgevat. Voldoende zal zijn dat blijkt welke heffingsgrondslag de belanghebbende on-
juist acht en dat kan ook aldus geschieden, dat hij een enkel onderdeel van de grondslag
bestrijdt, c.q. aangeeft tot welk bedrag de aanslag naar zijn mening moet worden vermin-
derd.53 Ook als een zodanige conclusie ontbreekt zal de voorzitter van het gerechtshof
de gelegenheid bieden het beroepschrift aan te vullen.54 Het hof is geenszins verplicht de

55indiener van een beroepschrift zonder een conclusie niet-ontvankelijk te verklaren.

8.3.4. GERICHT TEGEN kiEN BELASTINGBESCHIKKING

Een beroepschrift moet gericht zijn tegen ttn belastingbeschikking.  Zo dat al niet blijkt
uit de art.  26, lid  1,27, lid 1  en 28, lid 1, tweede volzin, AWR, scherpt art. 6 Wet ARB
dit nog eens in. Op grond daarvan wijst de voorzitter de belanghebbende die een beroep-
schrift, gericht tegen meer dan Mn aanslag, niet voorkomende op hetzelfde aanslagbiljet,
dan wel tegen meer dan 6dn uitspraak of ander besluit, op het gepleegde verzuim en no-
digt hem uit dit binnen een bepaalde termijn te herstellen. Een soortgelijke regeling is ge-
troffen voor een bezwaarschrift in art. 59, lid 1, AWR: de inspecteur stelt de belangheb-
bende in de gelegenheid het geschrift te vervangen door evenveel bezwaarschriften als er
belastingaanslagen of beschikkingen zijn.  In art. 59 ontbreekt weliswaar de bepaling dat
een splitsing niet nodig is voor aanslagen voorkomende op hetzelfde aanslagbiljet; de
rechter verplicht de inspecteur evenwel niet een bezwaarschrift te laten splitsen ingeval
op een aanslagbiljet op geoorloofde wijze verscheidene aanslagen zijn verenigd.56 Zelfs

52. MvA, 1955-1956, nr. 4080, nr. 5, blz. 11,1.k.
53. J.P. Scheltens, Algemene wet, blz. 633. HR 9 november 1927, B. 4149; HR 9 december 1936, B. 6262. Art.
90 Wet IB 1914 vordert 'slechts eene zoodanige inrichting van het beroepschrift, dat daaruit ten aanzien van dat
bedrag eene conclusie kan worden getrokken'. Hof Amsterdam 14 januari 1970, BNB 1971/204. HR 5 juni 1974,
BNB 1974/ 180 met noot van H . Schuttevder betreffendeart. 57, lid 1, Succesiewet  1956: 'dat niets belanghebbende
belette, zo nodig bO wO'ze van schatting, de door de wet gevorderde opgave te doen'.
54. Art. 6 en 20, lid 2, Wet ARB.
55. Idem J.P. Schellens, Algemene wet, biz. 633.
56. HR 29 juni 1977, BNB 1978/2 met noot van H.J. Hofstra; HR 8 maart 1978, BNB 1978/122 met noot van
H.J. Hofstra, FED Gem. bel.: 324 met noot van D. Brull. Zie over het 'op geoorloofde wijze' verenigd zijn van
aanslagen op Hn aanslagbiljet H.J.Hofstra in zijn noot bij BNB 1973/181.
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als er geen bepaling zou bestaan om te voorkomen dat bij 66n beroepschrift meer be-
lastingbeschikkingen zouden worden aangevochten, lijkt het voor de hand te liggen dat
de rechter uit doelmatigheidsoverwegingen een dergelijke zienswijze zou hebben aange-
nomen.57 Het is evenzeer begrijpelijk dat de wet het beroep tegen een kwijtscheldings-
besluit, in een geval waarin tevens beroep wordt ingesteld tegen de met dat besluit samen-
hangende navorderingsaanslag, c.q. de uitspraak op het bezwaarschrift tegen de nahef-
fingsaanslag, in 66n beroepschrift heeft willen samenvoegen. Aldus is een gelijktijdige
behandeling van de beroepen verzekerd. 58

Mij is geen jurisprudentie bekend over de vraag wat er moet gebeuren als het beroep
tegen een navorderingsaanslag en tegen het kwijtscheldingsbesluit dat betrekking heeft
op de daarmee samenhangende verhoging in twee afzonderlijke beroepschriften is ver-
vat. Men kan aannemen dat ook hier de voorzitter de belanghebbende op grond van art.
6 Wet ARB gelegenheid moet geven het beroepschrift tegen de navorderingsaanslag aan
te vullen. Maar het achterwege blijven van deze aanvulling behoeft mijns inziens geen
ernstige gevolgen te hebben zoals bijvoorbeeld de niet-ontvankelijkheid van het beroep.
De rechter kan immers deze beroepen te zamen behandelen, zoals hij ook pleegt te doen
met verschillende beroepen over eenzelfde kwestie, die betrekking hebben op verschillen-
de jaren. De doelmatigheid, basis voor art. 28, lid 3, AWR, wordt aldus gehandhaafd,
terwijl geen redelijk belang zich er tegen verzet op verzoek van de belanghebbende het
beroepschrift tegen het kwijtscheldingsbesluit geincorporeerd te achten in dat tegen de
navorderingsaanstag. 59

Wat er moet gebeuren als een belanghebbende, na daartoe in de gelegenheid te zijn
gesteld, nalaat zijn beroepschrift dat in feite meerdere beroepen bevat te splitsen, is on-
duidelijk. In bezwaar wordt deze kwestie aldus opgelost dat de inspecteur een bezwaar-
schrift fotokopieert, zodat er evenveel bezwaarschriften ontstaan als er aangevochten
belastingbeschikkingen zijn. Voor bezwaarschriften is deze profane, maar zeer prakti-
sche, handelwijze reeds door de rechtspraak geaccepteerd60. maar bij mijn weten nog
niet nagevolgd voor een beroepschrift. Dat is niet geheel onbegrijpelijk. Het is immers
niet duidelijk of belanghebbende met een dergelijke fotografische vermenigvuldiging
ook daadwerkelijk een splitsing in even zovele beroepen heeft gewild, met name als hij
de gevolgen voor de heffing van het griffierecht verneemt. Het lijkt dan ook bijna onont-
koombaar dat een niet alsnog gesplitst beroepschrift tot de niet-ontvankelijkheid van het
beroep leidt.61

57. Vergelijk P. Meyjes, biz. 148 en WFR 1966/4806. Anders J. van Soest, Beginselen van formeel belastingrecht,
biz. 23.

58. Nota inzake enige amendementen, 1957-1958,4080, nr. 29, biz. 5 r.k.
59. Anders : E. Aardema, aant. 43 op art. 17 Wet ARB, Vakstudie Algemeen Deel. Voor het griffierecht zou men
in dat geval dat beroepschrift ook als ingetrokken kunnen beschouwen.
60. Hof Leeuwarden 19 mei 1978, BNB 1979/161; Hof 's-Gravenhage 11 juni 1981, V-N 1981, blz. 1376; Hof
's-Gravenhage 11 juli 1981, FED AWR: Art. 59 : 4.
61. Misschien dat intrekking van de beroepen op ten na het overblijvende redt, ook al gebeurt dat na afloop van
de beroepstermijn. Anders: HR 10 februari 1926, B. 3770.
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8.3.5. BIJ TE VOEGEN STUKKEN

Bij een beroepschrift moet men een afschrift voegen van de belastingbeschikking waarte-
gen het beroep is gericht. De bedoeling van deze bepaling, neergelegd in de tweede volzin
van art. 28, lid  1, AWR, is zekerheid te scheppen dat de rechter kennis kan nemen van
de aangevochten belastingbeschikking.62 In het oorspronkelijk ontwerp-AWR was deze
verplichting, die in overeenkomstige bepalingen in de heffingswetten voorkwam63, niet
overgenomen. Integendeel, in plaats daarvan werd de inspecteur verplicht bij terugzen-
ding van een hem toegezonden beroepschrift aan de Raad van Beroep daarbij een af-
schrift van het aanslagbiljet, van de beschikking of van de uitspraak te overleggen. 61

Maar zonder dat de Tweede Kamer daarop, althans zichtbaar, aandrong, legden de be-
windslieden van Financien en Justitie bij de Tweede Nota van Wijziging deze verplichting
weer op de schouders van degene die in beroep komt.6S Overigens ligt het ook meer voor
de hand degene die in beroep komt te laten aanwijzen tegen welke belastingbeschikking
hij zich verzet.

De zin van deze verplichting blijkt vooral bij gebrekkige beroepschriften, waarvan het
zonder het afschrift van de belastingbeschikking onduidelijk zou zijn waartegen zij zijn
gericht. Het is dan ook begrijpelijk dat het ontbreken ervan de voorzitter van het ge-
rechtshofaanleiding zal geven belanghebbende te verzoeken dit alsnog op te zenden. Vol-
doet deze echter niet aan dit verzoek dan behoeft dat nog niet de niet-ontvankelijkheid
van het beroep te betekenen. Met name niet, indien de inspecteur de aangevallen be-
lastingbeschikking toezendt bij het vertoogschrift.66 Soms moeten behalve de aangeval-

len belastingbeschikking nog meer stukken worden bijgesloten. Zo moet in geval van
prorogatie de vergunning van de inspecteur67 en ingeval de voorzitter de beroepstermijn
heeft verlengd de machtiging ex art. 60 AWRa worden meegezonden. Verzuimen op dit
punt zijn krachtens art. 6 Wet ARB vatbaar voor herstel, maar behoeven bij het uitblij-
ven ervan niet tot niet-ontvankelijkheid te leiden, indien de stukken later, bijvoorbeeld
tijdens de mondelinge behandeling, geproduceerd kunnen worden. 69

8.3.6. BEVOEGDHEID TOT 1NDIENING; MACHTIGING

Aan de bevoegdheid tot het indienen van een beroepschrift behoeft, na de uitgebreide
behandeling van dit aspect in hoofdstuk 6, hier slechts weinig aandacht te worden
besteed.

62. Toelichting Tweede Nota van Wijziging, 1957-1958, nr. 4080, nr. 8.
63. Art. 79 Wet IB 1914 en art. 27 Wet VB 1892.
64. MvT, 1954-1955, nr. 4080, nr. 3, biz. 18.
65. Zie noot 62 supra.
66. HR 2 april 1942,8.3393; Raadvan Beroep Amsterdam 16 januari 1948, B. 8589; HR 12 maart 1952, B. 9201;
Hof Arnhem 6 oktober 1978, FED IB '64: Art. 22 : 150 met noot van H.M.N. Schonis. Anders: HR 22 juni 1917,
8.1720.

67. Art. 28, lid 1, laatste volzin, AWR.
68. Art. 60, lid 3. AWR.
69. Daarbij lijkt het irrelevant wie deze stukken produceert.
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De wet eist niet dat een beroepschrift dat wordt ingediend door een gemachtigde verge-
zeld gaat van een schriftelijke volmacht. Dit neemt niet weg dat het bijsluiten van de vol-
macht aanbeveling verdient, al was het maar om alle twijfel omtrent de bevoegdheid van
de insteller van het beroep weg te nemen. Advocaten en procureurs behoeven op grond
van hun beroepsregels geen machtiging te overleggen. 70

Het ontbreken van een machtiging v66rdat de beroepstermijn is overschreden heeft
op de ontvankelijkheid van het beroep geen invloed.7, Als geen machtiging is ingezon-
den, behoort de rechter de gemachtigde zelfs de gelegenheid te bieden zich alsnog te legiti-
meren voordat hij aanneemt dat geen volmacht verstrekt is.72 Het bewijs van de machti-
ging kan zelfs op de zitting worden geleverd, bijvoorbeeld doordat de belanghebbende
zulks mondeling verklaart. 73

Stel, een onbevoegde heeft een beroepschrift ingediend namens een belanghebbende.
Kan de laatste dan deze rechtshandeling bekrachtigen, waardoor het beroep toch als
rechtsgeldig kan worden beschouwd? Volgens  art.  3.3.8.,  lid  3, (N)BW heeft  een  be-
krachtiging geen gevolg indien op het tijdstip waarop zij geschiedt, de rechtshandeling
niet meer rechtsgeldig kan worden verricht. Dat zou inhouden dat een bekrachtiging v66r
het aflopen van de beroepstermijn zou moeten plaatsvinden, wil zij effect hebben. Met
Van der Grinten wil ik aannemen dat de wederpartij, i.c. de administratie, geen redelijk
belang heeft om zich op deze onbevoegdheid te beroepen,4, maar dat zou de rechter er
niet van behoeven te weerhouden de (on-)bevoegdheid ambtshalve te onderzoeken, aan-
gezien hier een dwingendrechtelijke beroepstermijn in het geding is.75 Het verschil met
de in de rechtspraak aanvaarde legitimatie van de machtiging tijdens de mondelinge be-
handeling is namelijk dat het bij een bekrachtiging duidelijk is dat de indiener onbevoegd
was, terwijl bij de bedoelde legitimatie aangenomen wordt dat de indiener wel bevoegd
was. Dit nu is uitsluitend een bewijstechnisch vraagstuk; de situaties komenechter zozeer
overeen, dat er weinig bezwaren zijn ondanks art. 3.3.8., lid 3, (N)BW de bekrachtiging
ook na het verstrijken van de beroepstermijn van een onbevoegd verrichte rechtshande-
ling te accepteren. 76

70. HR 16 oktober 1969, BNB 1969/57.
71. HR 3 mei 1922, B. 2952, AB 1922, 323; TC 21 oktober 1957, UTC 1958/17 met noot van H.M. van Ooyen;
TC 20 maart 1962, UTC 1962/80.
72.  HR 25 september  1929,  B.  4579.  Na de aanpassing van art.  20,  lid  3,  Wet ARB geldt eenzelfde verplichting
voor de gri ffier van het gerechtsho f met betrekking tot een cassatieberoepschrift. J.B.H. Roben, WFR 1983/5575,
Ch.J. Langereis, Belastingprocedures, supplement, biz. 208. Achterhaald acht ik dan ook HR 20 april 1938, B.
6663 en HR 7 mei 1947, B. 8399.
73. Meyjes-Van Soest-Van den Berge, blz. 32.
74. Asser-Van der Grinten 1 (De vertegenwoordiging), biz. 54.
75. HR 15 december 1933, NJ 1934,472.
76. HR 21 mei 1943, NJ 1943, 472; HR 28 januri 1949, NJ 1949,424; HR 25 februari 1949, NJ 1949,266. Ingelijke
zin J.  Hollander in zijn noot bij  HR 22 januari  1958, BNB 1958/111. Evenzo BFH v.  4.7.71.  IR 60/70,  Bst  Bl.
11 1972, 180, StRK FGO § 64 R. 20.
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8.3.7. ONDERTEKENING

De ondertekening van een beroepschrift is een belangrijke aanwijzing voor de identiteit,
de wil en de bevoegdheid van de afzender. In vele administratiefrechtelijke wetten is een
ondertekening voorgeschreven77, andere procesregelingen missen een uitdrukkelijke be-
paling op dit punt. Zo ontbreekt in de AWR een zodanige bepaling betreffende een
bezwaar- en beroepschrift, de Wet ARB eist van een cassatieberoepschrift w61 dat het on-
dertekend is.78 Het ontbreken van een wettelijke bepaling met betrekking tot het be-
roepschrift heeft de rechter er evenwel niet van weerhouden niet alleen een cassatiebe-
roep, maar ook een beroep op de feitelijke rechter, ingesteld bij een niet-ondertekend ge-
schrift, niet-ontvankelijk te achten.79 Een bezwaarschrift is op dit punt altijd milder be-
oordeeld. Reeds in 1927 besliste de Hoge Raad dat ook telegrafisch bezwaar kan worden
gemaakt.80 Een niet-ondertekend bezwaarschrift kan dan ook tot een ontvankelijk be-
zwaar leiden, mits voldoende vaststaat dat het van de belanghebbende afkomstig is. 81

Een dergelijk verschil in behandeling tussen een bezwaarschrift en een beroepschrift valt
niet goed te verklaren. Scheltens heeft gesuggereerd dat een bezwaarschrift wellicht geen
(produkt van een) processuele handeling is in tegenstelling tot een beroepschrift, maar
dat lijkt onvoldoende grond voor dit verschil.82 Een andere, mogelijke, verklaring is ge-
legen in de bevoegdheid een onvolledig geschrift te laten aanvullen, welke bevoegdheid

de inspecteur niet heeft met betrekking tot een bezwaarschrift, de rechter met betrekking
tot een beroepschrift echter wel.83 Deze zienswijze wordt versterkt door de beslissing

van de Hoge Raad dat eerst als een belanghebbende niet de gelegenheid benut zijn be-
roepschrift te tekenen, de feitelijke rechter mag besluiten dit stuk buiten beschouwing
te laten.

De mogelijkheid een beroepschrift te laten aanvullen heeft derhalve in de praktijk de
wrange smaak van het verschil in behandeling tussen een bezwaarschrift en een beroep-

77. Art. 87, lid 1, Beroepswet, art. 63, lid 1, Ambtenarenwet, art. 35 Wet ARBO.
78. Art. 23,26,28 AWR; zie voorts art. 20, lid 1, Wet ARB. Op dit punt wijken deze bepalingen niet af van haar
voorgangers: zie voor het bezwaarschrift en het beroepschrift inzake de inkomstenbelasting bijvoorbeeld art. 73.
en art. 79 Wet IB 1914, voor het cassatieberoepschrift art. 19 Wet op de Raden van Beroep. In zijn conclusie voor
HR 30 januari 1980, BNB 1980/88, betoogt advocaat-generaal Van Soest overtuigend dat de eis van de onderteke-
ning van het beroepschrift in cassatie in 1914 in de wet is opgenomen niet om zich zelfs wil, maar als bijkomend
element van de formulering van het onderscheid tussen gemachtigden in het algemeen - die belanghebbenden kun-
nen vertegenwoordigen bij de indiening van het geschrift - en advocaten - die belanghebbenden kunnen vertegen-
woordigen bij de mondelinge toelichting.
79. HR 14 november 1928, B. 4394; anders: Raad van Beroep Middelburg 30 april 1928, B. 4568; HR 19 mei 1926,
B. 3833; HR 18 november 1931, B. 5090; HR 20 april 1938, B. 6663; HR 28 februari 1973, FED Adm Rechtspr.
Art. 20 : 6; HR 7 maart 1973, BNB 1973/100 met noot van J.P. Scheltens.
80. HR 9 november 1927, B. 4150; HR 26 januari 1938, B. 6608.
81. Zie voor een situatic waarin een beroepschrift dooreen onbevoegde isingediend en ondertekend: Wnd. voorzit-
ter AR RvS 19 februari 1981, nr. A-31.0478 (1981) S 155, Ten Berge-Stroink, Jurisprudentie, beroep en bezwaar-
schrift, biz. 382. Zieook CRvB 24-3-1964, AB 1965,617, J.P. Scheltens, Algemenewet, biz. 611. Anders: Tak-Ten
Berge, blz. 18.
82. J.P. Scheltens in zijn noot bij HR 28 februari 1973, BNB 1973/100.
83. Vergelijk art. 59 AWR en art. 6 Wet ARB. Zie art . 11 Wet op de Raden van Beroep, dat de inspecteuropdroeg
de  indiener  van een onvolledig beroepschrift  in de gelegenheid te stellen het ontbrekende  aan te vullen.
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schrift goeddeels weggenomen.84 Op het niet-ontvankelijk verklaren van (cassatie-)be-
roepen ingesteld bij een niet-ondertekend beroepschrift, zoals in de vorm van een tele-
gram, is kritiek uitgeoefend door Scheltens85, Meyjes*, Hofstra87 en Van Soestgs, welke
kritiek naar het schijnt niet zonder invloed is gebleven. Zo werd de gemachtigde van een
belanghebbende die verzuimd had het beroepschrift in cassatie te ondertekenen in de ge-
legenheid gesteld dit verzuim te herstellen, ondanks het ontbreken van een met art. 6 Wet
ARB overeenkomende bepaling.89 Aldus bezien is een niet-ondertekend beroepschrift
een, zij het gebrekkig, beroepschrift dat kan worden aangevuld binnen een door de voor-
zitter gestelde termijn.90.91 Heeft belanghebbende het binnen deze termijn niet onderte-

92kend, dan kan hij niet-ontvankelijk worden verklaard in zijn beroep.
Sinds 1 maart 1983 is ook een herstelmogelijkheid van een niet-ondertekend beroep-

schrift in cassatie in de Wet ARB opgenomen.93 Een volledige gelijkstelling op dit punt
van het bezwaarschrift en het beroepschrift (in cassatie) is aldus bezien (nog) niet bereikt,
maar de wettelijke aanvullingsmogelijkheid maakt een streven daarnaar ook weinig
noodzakelijk. Wel meen ik dat de rechter niet verplicht is de indiener van een niet-
ondertekend, niet tijdig, dat wil zeggen binnen de door de voorzitter gestelde termijn
aangevuld, beroepschrift niet-ontvankelijk te verklaren. Hij kan immers ter zitting nog
zijn handtekening plaatsen.94 In een cassatieprocedure is die verificatiemogelijkheid,
met uitzondering ingeval er een pleidooi wordt gehouden, evenwel afgesneden. Als de
bevoegdheid van de indiener van het cassatieberoepschrift niet op andere wijze blijkt,
zal het beroep dan ook niet-ontvankelijk moeten zijn.

Het belastingrecht steekt in dit verband niet ongunstig af bij het overige administratie f
recht, waarin de rechter soms een meer formele houding aanneemt.95 In het Duitse be-
lastingrecht treft men een dualistische situatie aan. Enerzijds eist de rechter een onderte-
kening die aan vrij hoge normen moet voldoen; met een ondertekening wordt niet gelijk-
gesteld een eigenhandig geschreven naam van de belanghebbende'6, een facsimile97 en

84. Vergelijk Hof 's-Gravenhage 7 december 1978, BNB 1979/232.
85. Algemene wet, blz. 633.
86. Fiscaal procesrecht, blz. 148.
87. De NV januari 1974, biz. 8.
88. J. van Soest, WFR 1978/5354, biz. 266-267
89. HR 30 januari 1980 met conclusie van advocaat-generaal Van Soest, BNB 1980/88. HR 12 maart  1980, met
conclusie van advocaat-generaal Van Soest, BNB 1980/128 met noot van C.P. Tuk.
90. Daarmee kunnen HR 19 mei 1926, B. 3833, HR 18 november 1931, B. 5090, HR 20 april 1938, B. 6663 en
HR 7 maart 1973, BNB 1973/100 als achterhaald worden beschouwd.
91. Art. 6, lid 1, Wet ARB.
92. Art. 7 Wet ARB; vgl. Hof Arnhem 6 oktober 1978, FED IB '64: Art. 22 :  150, Hof Arnhem 2 februari  1981,
V-N 1982, biz. 203.
93. Art. 20, lid 3, Wet ARB; vgl. Ch.J. Langereis, WFR 1981/5523, biz. 1322-1323.
94. De in noot 92 supra vermelde rechtspraak acht ik dan ook juist.
95. Deuitspraak Wnd. Voorzitter AR RvS 19 februari 1981, nr. A-31.0478 (1981), S. 155, Ten Berge-Stroink, Ju-
risprudentie, beroep en bezwaarschrift, biz. 382, doet wei zeer formeel aan.
96. BFH v. 29.7.69, VII R 92/62, BSt Bl.II  1969,659
97. BFH v. 29.8.69, IIi R 86/68, StBI .II 1970, 89, SIRK FGO § 64 R6, BFH. v. 7.8.74 11 R 169/70, StRK FGO
§ 64 R.29.
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een paraaf'8. Anderzijds kan een telegram waarop de naam van de afzender is
aangegevene - bij rechtspersonen de naam van de wettelijke vertegenwoordiger'oo - als
beroepschrift dienen. Een beroep van bijvoorbeeld een minderjarige of onder curatele
gestelde belastingplichtige kan naar ik meen zowel door de belastingplichtige zelf als
door zijn wettelijke vertegenwoordiger worden ondertekend, omdat beiden bevoegd zijn
beroep in te stellen. Zie hierover onderdeel 6.6.

De ondertekening van beroepschriften (in cassatie) van publiekrechtelijke overheids-
organen en rechtspersonen is meestal aan wettelijke regels gebonden. 101 De bevoegdheid
om in rechte op te komen moet derhalve in een handtekening worden uitgedrukt, maar
het ontbreken ervan zal kunnen worden hersteld. Nu herstel vrij spoedig kan plaatsvin-
den heeft het weinig zin uitgebreid op de vraag in te gaan of daaronder ook valt te ver-
staan een paraaf, een handtekeningstempel, een gedrukte of facsimile handtekening enz.
Ik verwijs naar enige oude Nederlandse beslissingen'02 en naar de uitgebreide casuistiek
die in Duitsland op dit punt, met name op par. 64 FGO is ontstaan'03, en volsta met een
volgende opmerking. Nu aan een belastingbeschikking zeer frequent een ondertekening
ontbreekt, zonder dat dat gevolgen heeft voor haar rechtsgeldigheid'04, brengt de rede-
lijkheid mee aan de ondertekening van een beroepschrift niet al te hoge eisen te stellen.
Als duidelijk is dat een bevoegde - men denke bijvoorbeeld aan een analfabeet - de wil
heeft beroep in te stellen, is een ondertekening naar ik meen een niet-noodzakelijke be-
vestiging daarvan.

8.3.8. DOMICILIEKEUZE

Hij die niet binnen het Rijk een vaste woonplaats of plaats van vestiging heeft, moet in
bezwaar- en beroepschriften domicilie kiezen binnen het Rijk (art. 57 AWR). Deze ver-
plichting geldt eveneens voor verzoek-, verzet- en vertoogschriften.105 Bepalingen met

98. BGH v.13.7.67, NJW 1967,23.
99. BVerwG. v. 14.12.55 VC 138/55, B Verw GE 3, 56, 57.
100. BFH v. 24.7.73 IV R 204/69, BSrBi.11 1973,823, StRK. FGO § 64 R.26.
101. Zie hierover uitgebreid onderdeel  6.4  met de aldaar vermelde verwijzigingen, en voorts de conclusies  van
advocaat-generaal Van Soest voor HR 12 maart 1980, BNB 1980/128 en van advocaat-generaal Mok voor HR
22 juli 1983, BNB 1983/276 met noot van H.J. Hofstra.
102. J. van der PoeL Raden van beroep, blz. 51, onder verwijzing naar andere schrijvers: 'Onder onderteekening
moet worden verstaan het stellen van den naam, hetzij met, hetzij zonder voornamen of voorletter'. 'Als zoodanig
kan niet worden beschouwd een paraaf, enkele letters van den naam, b.v. "C.Schr.", ofwel een kruis of ander
teeken, zelfs al wordt het stellen daarvan bevestigd door eene onderteekende verkiaring van anderen' (HR  16 mei
1846, PW 1846, nr. 275. HR 17 december 1885, PW 7298, HR 6 mei 1910, PW 10417). Van der Poeit.a.p., biz.
51, acht het twijfelachtig of de afdruk van een naamstempel als ondertekening kan worden beschouwd. Hof 's-
Hertogenbosch  11  december  1888, PW  1846.
103. Zie de kommentaren op § 64 FGO in Hubschmann, Hepp, Spitaler en Tipke-Kruse.
104. Hof Amhem 11 juli 1979, V-N 1979, biz. 2096; HR 28 februari 1981, BNB 1981/128 met noot van F.W.G.M.
van Brunschot; J.P. Schekens in zijn noot op HR 28 februari 1973, BNB 1973/100.
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106een zodanige inhoud hebben reeds lang een plaats verworven in het belastingrecht.
De ratio van deze bepalingen ligt in het belang van degene die zich tot de rechter wendt.
Zij wil, aldus Meyjes, een waarborg scheppen dat voor hem bestemde zendingen hem be-
reiken.107  De  domiciliekeuze  verschaft de administratie en griffie een postadres  en  is
niet van invloed op de werkelijke woon- of vestigingsplaats en dus op de territoriale com-
petentie van inspecteur en rechter. De natuurlijke of rechtspersoon die buiten Nederland
woont, respectievelijk gevestigd is, zal in de regel niet alleen hier te lande een postadres
kiezen, maar ook een gemachtigde aanwijzen om zijn fiscale belangen te behartigen. Hij
zal dan domicilie kiezen ten kantore of ten huize van de gemachtigde. Uit het voorgaande
blijkt reeds dat de aanwijzing van een gemachtigde niet tevens een domiciliekeuze in-
houdt. E6n van de verschillen wordt gevormd door de niet altijd bevredigende admi-
nistratieve praktijk aangiftebiljetten en belastingaanslagen vrijwel altijd aan de be-
lastingplichtige zelf te verzenden, ook als deze over een permanente gemachtigde be-
schikt.'08 Art.  58 AWR geeft de administratie namelijk de mogelijkheid, maar zeker
niet de verplichting, de stukken, waaronder aangiftebiljetten, belastingaanslagen en an-
dere belastingbeschikkingen van degene die hier geen domicilie heeft, aan diens wel hier

wonende o f gevestigde vertegenwoordiger uit te reiken. '09 En voor de belastingplichtige
die w61 hier te lande een vaste woon- o f vestigingsplaats heeft, maar die een ander post-
adres heeft - de zgn. vrijwillige domiciliekeuze - en/of hier te lande een gemachtigde
heeft, geldt deze bepaling niet. In de Wet ARB ligt de situatie een slag anders. Van Sikke-
lerus neemt aan dat indien het beroep is ingesteld namens een buiten het Rijk wonende
belanghebbende door een binnen het Rijk wonende gemachtigde, die hem ook in rechte
vertegenwoordigt, domiciliekeuze niet nodig zal zijn, omdat alle stukken dan aan de ver-
tegenwoordiger worden gericht."0 Tegen die opvatting pleiten twee argumenten:  ener-
zijds dat het beroepschrift op dit punt aldus onvolledig is en dus aanvulling behoeft, an-
derzijds dat art. 2, lid 5, Wet ARB de griffie de bevoegdheid geeft en niet de verplichting
de stukken aan de vertegenwoordiger te richten. Beide argumenten wegen niet zwaar.
Dat het beroepschrift onvolledig is en aanvulling behoeft, is strikt genomen juist, maar
een blijvend gebrek op dit punt is in zo'n geval van weinig belang en doet aan de ontvan-
kelijkheid van het beroep in het geheel geen afl,reuk.iii Voorts is art. 2, lid 5, Wet ARB,

106. MvT AWR, 1954-1955, nr. 4080, nr. 3, biz. 23,1.k.: 'Het voorschrift van dit artikel (art. 55 Ontwerp-AWR,
L) komt overeen met de voorschriften van artikel 51, derde lid, van de Wet op de Vermogensbelasting  1892(inge-
voerd bij de Wet van 27 juli 1918, Stb.504, L), art. 40, vierde lid, van de Wet op de personele belasting 1950 en
artikel 112, derde lid van de Wet op de inkomstenbelasting  1914 (..)'
107. P. Meyjes, blz. 149. Evenzo Meyjes-Van Soest-Van den Berge, biz. 132.
108. Zie bijvoorbeeld Hof Leeuwarden 2 mei 1980, BNB 1981/267.

109. Vgl. aant. 2 op art. 58 AWR, Vakstudie Algemeen Decl, waarin wordt betoogd dat de administratie niet wille-
keurig mag handelen.
110. W.P. van Sikkelerus, aant. 5 op art. 2 Wet ARB, Noorduyn-serie.
111. Hof Arnhem 6 november 1970, BNB 1971/211, J.P. Scheltens, Algemene wet, blz. 612. P. Meyjes, biz. 149,
Meyjes-Van Soest-Van den Berge, biz. 132; anders: Raad van Beroep Maastricht 8 april 1926, B. 4111; Hof 's-Her-
togenbosch, 2 september 1958, uitsluitend vermeld in aant.  13 op art. 6 Wet ARB, Vakstudie Algemeen Deel. Zie
voor een bezwaarschrift  HR  11  maart  1925,  B.  3591. Zie voorts J.H.R. Sinninghe Damstt,  De Wet op de  in-
komstenbelasting 1914, 5e druk, blz. 502.
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naar uit de wetsgeschiedenis blijkt, slechts bedoeld om in noodgeval - bijvoorbeeld bij
een conflict tussen belanghebbende en zijn vertegenwoordiger - de stukken aan de be-
langhebbende zelf te kunnen zenden. '12 Het is echter een zo ingeslepen praktijk dat de
stukken naar de gemachtigde worden gezonden, dat dit wetshistorische argument vrijwel
uitsluitend theoretische waarde heeft."3

Hiervoor is reeds terloops vermeld dat het blijvend ontbreken van een domiciliekeuze
hier telande, terwijl evenmin een hier wonende of gevestigde vertegenwoordiger is aange-
wezen, geen gevolgen heeft voor de ontvankelijkheid van het beroep. 1 14 Op het verloop
van de procedure kan dit gebrek echter wel van invloed zijn. De stukken zullen namelijk
op risico van de belanghebbende aan diens buitenlandse postadres, waar ook ter wereld,
worden toegezonden.115 Door vertragingen in de bestelling kan de belanghebbende het
z6 laat ontvangen dat hij niet tijdig zal kunnen reageren. Dit laatste kan zich in het bij-
zonder voordoen bij de termijn voor het betalen van griffierecht, de verzettermijn en de
termijn voor het verzoek om een schriftelijke uitspraak, welke termijnen 66n maand be-
dragen en, nog meer, bij de oproeptermijn voor een mondelinge behandeling van mini-
maal tien dagen, of de termijn van vijf dagen waarbinnen op een deskundigenrapport
moet worden gereageerd.116 Het spreekt welhaast voor zichzelf dat het ontbreken  van
een domicilie of een vertegenwoordiger hier te lande in voornoemde gevallen veelal fataal
zal zijn.

Voor zover de termijnoverschrijding te wijten is aan een fout van de belastingadmi-
nistratie of de griffie - een verkeerde adressering bijvoorbeeld - zal deze in de lijn van
HR 30 november 1977, BNB 1978/22, verschoonbaar zijn of tot termijnverlenging lei-
den. Het ontbreken van een postadres hier te lande doet daaraan mijns inziens niet af.
Is de oorzaak evenwel gelegen in een verzuim van derden, bijvoorbeeld de posterijen, of
van belanghebbende zelf, dan zal een verzoek om termijnverlenging veelal, een exceptio-
nele poststaking bijvoorbeeld daargelaten, zonder resultaat blijven. Door hier geen do-
micilie te kiezen of een vertegenwoordiger aan te wijzen heeft belanghebbende immers
het risico van termijnoverschrijding zodanig vergroot dat de rechter niet snel een bijzon-

117dere omstandigheid, als is bedoeld in art. 60 AWR, aanwezig zal achten.

112. Op opmerkingen van het Tweede-Kamerlid Hofstra, Handetingen Tweede Kamer, 1955-1956, biz. 2521, r.k..
antwoordde Staatssecretaris Van den Berge, Handelingen Tweede Kamer, 1955-1956, blz.  2533, r.k.:  'Nu moet
aan de rechter b.v. als hij van oordeel is dat er een conflict kan zijn tussen de wettelijke vertegenwoordiger en de
belastingplichtige, worden overgelaten het ook aan de belastingplichtige toe te sturen.' Met deze opmerking be-
perkt de Staatssecretaris zich overigens terecht tot de wette#ike vertegenwoordiger. Immers, het laat zich niet goed
denken dat een gemachtigde bij een conflict met de belanghebbende nog lang gemachtigd zal blijven.
113. Vgl. de in de vorige noot vermelde Handelingen.
114. Zie noot 111 supra.
115.  Vgl.  HR  11  maart  1925,  B.  3591:  'die dan vertraagde ontvangst aan eigen verzuim zal te wijten hebben'.
116. Respectievelijk art. 5, lid 3, art. 18b, lid 1, art. 17b, lid 1, art. 11, lid 3, en art. 15, lid 6, Wet ARB.
117. Voorzitter Hof 's-Gravenhage 26 november 1964, BNB 1965/158.
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8.4. Herstel van verzuimen

8.4.1. INLEIDING

Zoals in het algemene administratief recht gebruikelijk is, kan ook in het belastingrecht
een onvolledig beroepschrift worden hersteld. Deze herstelmogelijkheid bestaat in het
belastingrecht al lang. De Wet op de Raden van Beroep kende reeds in art. 11 een met
art. 6 Wet ARB overeenkomende bepaling, op grond waarvan een belanghebbende een
onvolledig beroepschrift kon aanvullen of een beroepschrift gericht tegen meer dan 66n
aanslag, niet op hetzelfde aanslagbiljet voorkomende, kon vervangen in evenveel be-
roepschriften als er aanslagbiljetten waren. Schendstok vermeldt over de strekking van
art.  11 Wet op de Raden van Beroep, dat nu de wet iedere aangeslagene bevoegd verklaart
zelf zijn beroep op schrift te stellen, beroepen zo min mogelijk mogen stranden op klip-
pen van formele  aard.'18  De  herstelmogelijkheden  in  de  Wet  ARB  zijn  in  die zin  be-
perkt, dat anders dan art. 93 Beroepswet - op grond waarvan de griffier een belangheb-
bende kan oproepen om ter griffie (mondeling) inlichtingen te verschaffen - de belang-
hebbende de verzuimen uitsluitend schriftelijk kan herstellen, hetgeen voor hen die zich
moeilijk schriftelijk uitdrukken een bezwaar kan zijn.

Tussen de regeling in de Wet op de raden van beroep en de Wet ARB zijn twee duidelij-
ke verschillen zichtbaar. Allereerst moest onder vigeur van de eerste wet niet de voorzitter
van het rechtscollege, maarde betrokken belastingambtenaar de belanghebbende de mo-
gelijkheid tot aanvulling bieden."' Deze bevoegdheid was en is tevens een verplichting:
de belanghebbende moet in de gelegenheid worden gesteld het geschrift met het ontbre-
kende aan te vullen.120 Voorts was er geen wettelijke termijn waarbinnen dit verzuim
moest worden hersteld, maar deze kon ten hoogste worden gesteld op een maand.121

In art. 6 Wet ARB is de bevoegdheid om verzuimen te laten herstellen bij de voorzitter
gelegd. Aangezien de ambtenaar procespartij is, is het juister aldus de MvT, indien een
onpartijdige instantie, in casu de voorzitter van de meervoudige belastingkamer, de be-

122langhebbende op het gepleegde verzuim wijst en hem uitnodigt dit te herstellen.
Voorts is in art. 6 neergelegd dat het verzuim binnen een bepaalde termijn moet worden
hersteld. Is het verzuim niet binnen die termijn hersteld, dan kan het beroep niet-
ontvankelijk worden verklaard. Deze facultatieve niet-ontvankelijkheid zal verderop
nog behandeld worden.

118. Raden van beroep, biz. 147.
119. Overigens was reeds bij de partementaire behandeling van de wetswijzigingen van 7 februari,  1929, Stb. 38
de wenselijkheid geuit dat niet de ambtenaar van art.  11,  maar de voorzitter of secretaris van de Raad van Beroep
de belanghebbende tot herstel van het verzuim zou aansporen.
120.  Raad van Beroep Rotterdam 28 september 1948, B.8743; HR 18 maart  1953, BNB 1953/129, met noot van
H.J. Doedens.
121. HR 28 april 1920, B.2454; zie voorts MvA, Wet van 7 februari 1929, Stb. 38, weergegeven door J. van der
Poet, Raden van beroep, blz. 48.
122. MvT 1954-1955,3704, biz. 9,1.k., onder verwijzing naar art. 67 Ambtenarenwet 1929.
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8.4.2. WEI.KE VERZUIMEN ZIJN VATBAAR VOOR HERSTEL?

In onderdeel 8.3 zijn de eisen behandeld waaraan een beroepschrift moet voldoen. Voor-
dat echter de gelegenheid tot aanvulling of herstel kan worden geboden, zal duidelijk
sprake moeten zijn van een beroepschrift: een geschr<ft hoe onbeholpen ook gesteld -
niet zijnde een kennelijk ander geschrift, zoals een bezwaarschrift of een cassatieberoep-
schrift - waaruit valt op te maken dat de inzender zich beklaagt over een beslissing van
de administratie en deze door de rechter veranderd wil zien.

Is van een beroepschrift geen sprake dan zal herstel niet mogelijk zijn. Er zijn twee ver-
zuimen waarvan in het algemeen wordt aangenomen dat zij niet vatbaar zijn voor herstel:
een door een onbevoegde ingediend beroepschrift'23 en de overschrijding van de be-
roepstermijn. 124

Dit is begrijpelijk, want met de volledigheid van het beroepschrift hebben zij niets van
doen. Bij de indiening door een onbevoegde komt daarbij, dat niet duidelijk is wie tot
het herstel moet worden aangespoord: degene die onbevoegd beroep heeft ingesteld, of
de belanghebbende die niet in beroep is gekomen. Overigens zal de voorzitter naar het
schijnt een indiener van een beroep niet licht als een onbevoegde aanmerken. Een door
een onbevoegde ingediend beroepschrift kan immers door een machtiging aan de indie-
ner achteraf als rechtsgeldig worden aangemerkt. In onderdeel 8.3.6 wordt deze zienswij-
ze zelfs voorgestaan ingeval deze machtiging na het verstrijken van de beroepstermijn
wordt verleend. Veelal is de (on)bevoegdheid slechts duidelijk zichtbaar bij de publiek-
rechtelijke rechtspersonen waarvoor speciale wettelijke bepalingen gelden. 125

Dat art. 6 Wet ARB geen toepassing vindt bij de overschrijding van de beroepstermijn
ligt in de rede, niet alleen omdat het geen gebrek van het beroepschrift zel f is, maar ook
omdat daarvoor in art. 60 AWR een bijzondere regeling is gegeven. Dat de beroepster-
mijn als van openbare orde niet voor herstel vatbaar is, zoals Aardema meent, lijkt geen
doorslaggevend argument. 126 Want dat verklaart nog niet waarom art. 60 AWR daarop
w61 en art. 6 Wet ARB daarop niet een inbreuk zou mogen maken.

8.4.3. TERMIJN WAARBINNEN HERSTEL MOET PLAATSVINDEN

Was in art. 11 Wet op de Raden van Beroep het herstel niet aan een termijn gebonden,
art. 20, lid 3, Wet ARB beperkt het bij een cassatieberoepschrift tot een termijn van 66n
maand, zonder dat er een mogelijkheid tot verlenging is. De regeling voor het herstel van
een beroep- en verzetschrift wijkt van beide voornoemde regelingen in zoverre af dat de
voorzitter zelf de lengte van de termijn kan bepalen en deze zo nodig kan verlengen. Wat
nu, indien een herstel plaatsvindt nadat de, eventueel verlengde, termijn wordt over-
schreden? Wordt dit herstel dan buiten behandeling gelaten?

123. Zie evenwel de in onderdeel 8.3.6 behandelde bekrachtiging.
124. Zie de verschoonbare termijnoverschrijding en de termijnverienging behandeld in hoofdstuk 6.
125. Zie onderded 6.4.
126. Aant. 1 op art. 6 Wet ARB, Vakstudie Algemeen Decl.
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Deze kwestie speelde al onder de werking van art. 11 Wet op de Raden van Beroep.
In de jaren vijftig heeft de Hoge Raad tweemaal beslist dat wanneer de aanvulling wordt
gegeven nadedoor de inspecteur gestelde termijn, maar op zodanig tijdstip dat de inspec-
teur bij het opstellen daarmee redelijkerwijs rekening kan houden, deze als tijdig moet
worden aangemerkt. 127 Het Tweede-Kamerlid Ho fstra meende bij de parlementaire be-
handeling van art. 6 Wet ARB, dat, zodra de wet anders dan art. 11 Wet op de Raden
van Beroep zelf een termijn gaat voorschrijven als een wettelijk vereiste, een aanvulling
na het verstrijken van die termijn niet meer mogelijk zou zijn.128 Naar ik aanneem is de-
ze opvatting onjuist. Nog daargelaten dat art. 6, lid 1, Wet ARB evenmin een exacte ter-
mijn noemt; oordeelde de Hoge Raad in het door Hofstra daarbij gekritiseerde arrest
BNB 1955/391 slechts dat

'een dergelijke termijn (van art.  11 Wet raden van beroep L) anders dan de wettelijke termijnen voor het indienen
van bezwaar- en beroepschriften gesteld, niet het karakter draagt van een fatale termijn, in dezen zin, dat op een
nadien ingekomen aanvulling in geen geval meer mag worden gelet'. 129

Zou deze overweging niet evenzeer voor de termijn van art. 6 Wet ARB kunnen gelden?
Met Meyjes neem ik aan dat deze termijn, die door de rechter kan worden verlengd, niet
fataal is. Evenals dat bijv. bij de termijn voor het indienen van een vertoogschrift het
geval is, heeft de rechter de bevoegdheid, maar zeker niet de plicht een te laat ingekomen
aanvulling buiten aanmerking te laten.110 Het lijkt mij zeer goed verdedigbaar dat als
een aanvulling na de gestelde termijn, maar zo tijdig arriveert dat er nog gelegenheid be-
staat om de tegenpartij v66r de mondelinge behandeling van de inhoud in kennis te stel-
len, er geen bezwaar tegen kan bestaan die gelegenheid te benutten.131 Het geschrift
moet dan wel worden toegezonden  aan de andere partij, anders behoort  het  niet tot  de
gedingstukken.In Overigens zou de aanvulling ook ter zitting herhaald kunnen worden,
waardoor deze de status van pleitnota zou kunnen verkrijgen. Nu een pleitnota door
(quasi-)insertie in de regel tot de gedingstukken wordt gerekend, ook al kent de wet haar
nietil; kan er redelijkerwijs geen bezwaar tegen bestaan ook een ruimschoots voor de
mondelinge behandeling ingezonden aanvulling als zodanig te erkennen.'34  Een  niet-

127. HR 26oktober 1955, BNB 1955/391. Reeds in eerdere beslissingen was de rechter coutant geweest, maar daar-
bij ging het steeds om gevallen waarin de inspecteur geen redelijke termijn had gesteld: HR 29 september 1943,
B. 7726; Raad van Beroep Rotterdam 28 september 1948, B. 8743, met instemmend onderschrift van de Minister
van Financien; HR 27 februari 1952, B. 9175. Achterhaald lijkt daarmee HR 28 april 1920, B. 2454.
128. Handelingen Tweede Kamer, 1955-1956, blz. 2522,1.k.
129. HR 26 oktober 1955, BNB 1955/391, r.0. 46-52.
130. HR 7 maart 1928, B. 4235; HR 11 juni 1952, B. 9235; Hof Amsterdam 22 mei 1975, BNB 1977/7. P. Meyjes,
blz. 59, en blz. 152, noot 27.
131. HR 8 november 1922, B. 3150; HR 7 maart 1928, B. 4235. Dat deze beslissingen zijn gewezen onder de vigeur

van de Wet raden van beroep, die de conclusie van repliek en dupliek niet kende, doet daaraan naar ik meen niet af.
132. HR 17 februari 1926, B. 3776.
133. J.C.J. van Vucht, WFR 1981/5518.
134. In deze zin TC 14 juni  1977, V-N  1978, biz. 427; anders Hof Amsterdam 16 september 1965, BNB 1966/132.
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tijdige aanvulling van het beroepschrift in cassatie zal echter wel buiten aanmerking moe-
ten blijven.115

8.5. Griffierecht

8.5.1.  INLEIDING

In een aantal administratiefrechtelijke beroepsprocedures, zoals bij de Afdeling
Rechtspraak van de Raad van State, het College van Beroep voor het bedrijfsleven en
de ambtenarenrechter, wordt een griffierecht geheven. Zo ook, sinds 1 maart 1983, in
geschillen bij de belastingrechter, waar thans f 38 griffierecht per beroepschrift moet
worden betaald. In cassatie wordt thans f 95 griffierecht geheven in plaats van f 10 v66r
de wetswijziging. Ten slotte kan degene die een mondelinge uitspraak heeft ontvangen
tegen betaling van eveneens f 95 griffierecht een schriftelijke uitspraak verkrijgen. De
redenen voor de invoering van een griffierecht in belastingzaken zijn geweest: het vragen
van een slechts gedeeltelijke tegemoetkoming in de hoge kosten van de rechtspleging en
- naar de bewindslieden van Justitie en Financien hoopten - een afremming van al te
lichtvaardig ingestelde beroepen. Voor een meer fundamentele benadering was, naar het
de bewindslieden voorkwam, weinig aanleiding.136 Het is de vraag of deze vrij schamele

argumentatie een zo ingrijpende wijziging van het fiscale procesrecht rechtvaardigt. Zo-
als ik reeds eerder opmerkte verbaast het dat naar het door de bewindslieden aangeduide
neveneffect - het terugdringen van lichtvaardige beroepen - geen onderzoek is in-
gesteld. 137 Zou blijken dat dit neveneffect niet bereikt wordt, dan verdient het sterk aan-
beveling de griffierecht-regeling te herzien, zo niet in te trekken. Niet alleen omdat deze,
met inbegrip van de vrijstellings- en restitutieregeling, een aanzienlijke werklast op de
(griffies van de) gerechtshoven legt, maar vooral omdat de belastingplichtige niet onaan-
zienlijk in zijn beroepsmogelijkheid wordt geschaad. Men denke aan een uit een boeken-
onderzoek voortvloeiend groot aantal navorderings- en naheffingsaanslagen over meer-
dere jaren, waardoor even zovele beroepen moeten worden ingesteld en even zo vaak
griffierecht moet worden voldaan. In elk geval zal een verhoging van het griffierecht naar
f 150 - waarover reeds in de Eerste Kamer door de bewindslieden van Justitie en Finan-
cien is gereptils - vaak fnuikend voor de rechtsbescherming van de contribuabele zijn,
zeker ingeval het belang het griffierecht niet of niet ver overschrijdt. Ter verdediging van
de invoering van het griffierecht in belastingzaken is door de bewindslieden nog een ver-
gelijking gemaakt met het griffierecht in Arob-procedures.119 Naar ik meen gaat die

135. H.J. Doedens in zijn noot bij HR 18 maart 1953, BNB 1953/129, onder verwijzing naar rechtspraak. P. Mey-
jes, blz. 223, wijsteropdat bij het pleidooi of bij een na het verstrijken vande cassatietermijn ingekomen schriftuur
geen cassatiemiddelen kunnen worden aangevoerd omdat deze niet tijdig ter kennis van de wederpartij komen.
Een toelichting op de cassatiemiddelen kan echter nog wei bij pleidooi worden gegeven (art.  23, lid  1, Wet ARB).
136. MvA, 1981-1982,17 379, nr. 6, blz. 6.
137. Ch. J. Langereis, WFR 1982/5550, blz. 673.
138. MvA, zitting Eerste Kamer 1982-1983, nrs. 16 848 en 17 379, nr. 46a, biz. 4.
139. MvA, 1981-1982, 17 379, nr.6, blz. 6.
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vergelijking mank. Het aantal administratiefrechtelijke beschikkingen dat jaarlijks
wordt afgegeven waartegen Arob-beroep openstaat, is aanmerkelijk kleiner dan de hon-
derdduizenden voor beroep vatbare belastingbeschikkingen. Men denke alleen al aan de
navorderingsaanslagen en uitspraken op bezwaarschriften inzake de inkomstenbe-
lasting, om niet te spreken over de belastingbeschikkingen inzake de gemeentelijke hef-
fingen. De procedures zijn ook daarom onvergelijkbaar omdat een belastingbeschikking
bezien vanuit de doorsnee contribuabele een veel regelmatiger terugkerende gebeurtenis
is dan de voor Arob-beroep vatbare beschikking. Zoals in onderdeel 3.3.3.7 is uiteenge-
zet zou de werking van art. 6 van de Europese Conventie wel eens gevolgen kunnen heb-
ben voor de heffing van griffierechten. In de Golder-zaak stelde de Europese Commissie
vast dat ook griffierechten de toegang tot de rechter in feite kunnen belemmeren.140 Dit
zou met name kunnen gelden voor belastingplichtigen die niet meer van de vrijstellingsre-
geling zouden kunnen profiteren. Art. 6 van de Europese Conventie is van toepassing,
zo oordeelde de Hoge Raad in een arrest van  19 juni 1985, ingeval een zware adniinistra-
tieve boete is opgelegd. 14' In dit arrest heeft de Hoge Raad zodanige boeten aangemerkt
als het instellen van een strafvervolging in de zin van art. 6, eerste lid van de Europese
Conventie. Vallen derhalve reeds beroepen tegen een dergelijke verhoging onder de wer-
king van voormelde beperking, in hoofdstuk 3 heb ik betoogd dat zulks ook geldt voor
de 'lichte' administratieve boeten. Voorts heb ik daar de zienswijze verdedigd dat ook
het opleggen van een fiscale last onder omstandigheden gelijkgesteld kan worden met 'a
direct and material interference with a (civil, L) right', zodat ook in dat geval art. 6 van
de Europese Conventie toepassing vindt. Mijn conclusie is dan ook dat in vele, zo niet
alle, belastinggeschillen de Europese rechtspraak wel eens de heffing van griffierechten
zal kunnen inperken.

In dit onderdeel zal, gelet op de beperkingen van dit onderzoek, niet veel aandacht
worden besteed aan de teruggaaf van het griffierecht bij de beroepsprocedure, noch aan
het griffierecht ter verkrijging van een schriftelijke uitspraak of aan het gri ffierecht ver-
schuldigd voor het beroep in cassatie. Daarvoor verwijs ik naar de bestaande litera-
tuur.142 De in het Nederlandse belastingrecht opgenomen regeling van het griffierecht is
overigens in vergelijking met de in Duitsland geldende bepalingen eenvoudig te noemen.
In § 139 FGO en meer in het bijzonder het Gerichtskostengesetz is een vrij gecompliceer-
de regeling betreffende de gerechtskosten getroffen op grond waarvan niet alleen de
hoogte van het griffierecht bepaald wordt door hoogte van het bedrag waarover de
rechtsstrijd gaat, maar dat bovendien in bepaalde gevallen matiging voorschrijft.143
Maar naast het griffierecht worden andere 'kosten' geheven, zoals een Entscheidungsge-

140. Arrest van 21 februari 1975, Publ. ECHR, Series A, Vol. 18 (1975)
141. HR 19 juni  1985 met conclusie van advocaat-generaal Van Soest, BNB 1986/29 met noot van J.P. Scheltens,

FED 1985/644, met noot van Ch.J. Langereis. Zie ook A.L.J. Grotenhuis, WFR 1985/5706.

142. J.W. Zwemmer, FED Adm.Rechtspraak.: Alg. : 46, Ch.J. Langereis, WFR 1982/5550, Ch. J. Langereis en

J.B.H. Reben, WFR 1983/5575. Ch.J. Langereis, Belastingprocedures, supplement, blz. 194-197, biz. 204-208,

Meyjes-Van Soest-Van den Berge, blz. 125-127.

143. Wet van 15 december 1975, BGBI. I. 3047. Bijlage 1 en 2 bij § 11 ( 1) GKG; zie voorts § 13-15 GKG met betrek-

king tot de 'Streitwert'.
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buhr, Gebuhr fur den Vorbescheid, Telegrafen- und Fernschreibgebuhr en Zustellungs-
gebuhr. Voorts moet een belanghebbende soms de kosten voor een getuige en een des-
kundige betalen. 144 Op het griffierecht in Duitse belastinggeschillen wordt  bij  het in-
trekken van een beroep een matiging toegepast, terwijl het aanvechten van een (kenne-
lijk) onjuiste belastingbeschikking zonder kosten kan geschieden. Bij de beslissing over
het geschil geeft de rechter ten slotte ook een oordeel over de gerechtskosten. 145

8.5.2. BETALING VAN GRIFFIERECHT

De griffier van het gerechtshof heft het griffierecht van de indiener van het beroep. Nu
de administratie op de meeste belastingbeschikkingen melding maakt van de verschul-
digdheid van het griffierecht zal steeds meer spontaan worden betaald. Vindt de betaling
niet plaats dan zal de griffier de belanghebbende aanmanen dit alsnog binnen een maand
te doen. 146 Indien niet binnen die termijn het griffierecht per  kas  of per  bank- of giro-
overschrijving is ontvangen op de griffie, is het beroep niet-ontvankelijk 147, waarbij het
tijdstip van betaling bij een girale o f bancaire overboeking wordt bepaald door de datum
van het dagafschrift van de griffie.148 Op deze betalingstermijn is de Algemene Termij-
nenwet wel, maar art. 60 AWR niet van toepassing.149 Naar ik meen zal in een geval van

overmacht, zoals de poststaking gedurende enkele herfstweken van 1983 die ook het
bank- en giroverkeer verlamde, de rechter slechts met behulp van een redelijke wetstoe-

passing een aanvaardbare oplossing kunnen vinden. Men denke bijvoorbeeld ook aan
het geval waarin een belanghebbende vanuit het buitenland f 38 overmaakt, maar waar-
van door ingehouden bankkosten slechts f 29 op de rekening van de griffie wordt bijge-
schreven. Ook dan zal slechts het lapmiddel van een redelijke wetstoepassing uitkomst
kunnen bieden.

8.5.3. VRIJSTELLING VAN GRIFFIERECHT

In de Wet ARB is een vrijstelling van griffierecht wegens onvermogen opgenomen, ge-
modelleerd naar art. 68 Wet op de Raad van State. De Commissie-Van Vucht had in haar
rapport, dat tot een aantal wijzigingen in de Wet ARB, waaronder de invoering van een
griffierecht bij het gerechtshof, heeft geleid, in plaats van de vrijstellingsregeling een te-
ruggaafmogelijkheid voorgesteld in geval van bijzondere omstandigheden. ISO  Zonder

144. Zie Von Wallis in Hubschmann, Hepp, Spitaler, § 139 FGO. Anm 18-24.
145. Zie vorige noot, § 139 FGO. Anm 28-32.
146. Art. 5, lid 3, Wet ARB. Zie overdeze aanmaning uitgebreid Langereis en Roben, WFR 1983/5575, blz. 79-80.
147. Art. 5, lid 3, Wet ARB laat hierover geen twijfel bestaan.

148. Langereis en Roben, WFR 1983/5575, blz. 81.
149. Ch. J. Langereis, WFR 1982/5550. Aangezien het ontbreken van griffierecht geen onvolledigheid van het be-
roepschrift impliceert, is art. 6 Wet ARB evenmin van toepassing.
150. Zitting 1980-1981, nr. 16 848, nr. 4, biz. 10.
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(veel) argumenten gaf de regering evenwel de voorkeur aan een vrijstellingsregeling.
De werkwijze van de regeling is in de wet niet nauwkeurig omschreven. Integendeel,

art. 5, lid 2, Wet ARB is, evenals art. 68, lid 5, Wet RvS, zuinig geformuleerd. 'Aan na-
tuurlijke personen verleent de voorzitter vrijstelling van betaling, wanneer hij op grond
van een daartoe door de burgemeester van hun woonplaats a fgegeven verklaring van oor-
deel is,  dat zij  niet in staat zijn het griffierecht te betalen', zo luidt de eerste volzin.  In
de Wet ARB noch in de Wet RvS zijn criteria opgenomen die de burgemeester voor de
beoordeling van iemands onvermogen zou moeten toepassen. Mede vanwege het ontbre-
ken van enige aanwijzing in de wetsgeschiedenis dat een criterium is beoogd dat van art.
855 e.v. van het Wetboek van burgerlijke rechtsvordering afwijkt, moet worden aange-
nomen dat de burgemeester de in dit wetboek en de Wet rechtsbijstand aan on- en minver-
mogenden neergelegde regeling als leidraad zal nemen.151 Maar daarmee is zeker niet
gezegd dat deze criteria in een belastinggeschil de vrijstelling van de betaling van griffie-
recht beheersen. Uit de wetsgeschiedenis blijkt dat het oordeel van de voorzitter niet af-
hankelijk is van de verklaring van de burgemeester: hij kan een belanghebbende ondanks
zo'n verklaring een vrijstelling onthouden.152 Dit zal zich vooral voordoen als de voor-
zitter over andere of aanvullende gegevens beschikt die zicht bieden op de financitle
draagkracht van een belanghebbende. Alhoewel de wettekst dat lijkt uit te sluiten, kan
bovendien verdedigd worden dat de voorzitter ook zonder een verklaring tot een vrijstel-
ling besluit. Men denke aan de situatie waarin een burgemeester op grond van art. 855,
lid 2, RV, een verklaring weigert aan een vreemdeling, of aan een buitenlandse belasting-
plichtige die een dergelijke verklaring niet kan overleggen.151 Men kan aannemen - ook
al geeft de Wet ARB hierover geen uitsluitsel - dat een verklaring van onvermogen kan
worden overgelegd zolang de termijn voor de betaling van het griffierecht nog loopt.

Indien binnen die termijn om vrijstelling van griffierecht wordt verzocht, kan de voor-
zitter de belanghebbende, ondanks het ontbreken van een wettelijke mogelijkheid, nog
in de gelegenheid stellen deze verklaring binnen een gestelde termijn over te leggen. Voor
die mogelijkheid lijkt met name iets te zeggen indien de afgifte van de verklaring enige
tijd vergt. Tegen een weigering een voorlopige of definitieve vrijstelling te verlenen, wel-
ke de vorm heeft van een voorzittersbeschikking, staat naar ik aanneem geen beroep of
verzet open. 154

Indien het beroep (in cassatie) kennelijk niet-ontvankelijk of kennelijk ongegrond is,
wordt geen vrijstelling verleend. Deze bepaling beoogt waarschijnlijk te voorkomen dat
ook voor lichtvaardige beroepen vrijstelling van griffierecht wordt verleend; in wezen is
het een vreemde en mijns inziens onjuiste bepaling. Zo is het mogelijk dat een ingediend
beroepschrift ogenschijnlijk een kennelijk niet-ontvankelijk of kennelijk ongegrond be-
roep bevat, terwijl uit het vervolg van de procedure het tegendeel blijkt. De belangheb-
bende zou aldus a prima vista een vrijstelling worden onthouden - wellicht leidend tot
de intrekking van het beroep - die, als de procedure zou zijn doorgezet, uiteindelijk on-

151. Ch. J. Langereis en J.B.H. ROben, WFR 1983/5575, blz. 83.
152. Ch.J. Langereis en J.B.H. Roben, WFR 1983/5575.  Zie ook Meyjes-Van Soest-Van den Berge,  blz.  126.
153. MvA, 1981-1982, nr. 17 379, nr. 6, biz. 8.
154. Verzet staat siechts open tegen de uitspraak bij voorzittersbeschikking als bedoeld in art. 182 Wet ARB.
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juist zou zijn gebleken. Deze bezwaren, en met name het bezwaar om voorafgaande aan
de beslissing over de vrijstelling een oordeelte moeten vellen of het beroep kennelijk on-
gegrond of kennelijk niet-ontvankelijk is, zijn ondervangen door de introductie, bij de
Nota van Wijziging, van een voorlopige vrijstelling.155 Reeds eerder wees ik erop dat
een uiterst onduidelijke situatie ontstaat indien de voorzitter een voorlopige vrijstelling
verleent, terwijl het beroep nadien kennelijk niet-ontvankelijk of kennelijk ongegrond
iS.156 Waarschijnlijk zal belanghebbende dan voordat de uitspraak op het beroepschrift
kan worden gedaan - bij beschikking - alsnog om betaling van het griffierecht worden
verzocht. Als belanghebbende dat weigert, ontstaat een niet door de wet voorziene situa-
tie. Naar ik meen kan de voorzitter o f het hof in dat geval het beroep niet als ingetrokken
beschouwen, maar zal er - eveneens als in het geval niet tijdig griffierecht is voldaan -
uitspraak (bij beschikking) worden gedaan, waarschijnlijk inhoudend de niet-ontvanke-
lijkverklaring van het beroep. 1 57 Overigens zou ik het weinig elegant vinden als alsnog
zou worden verzocht om betaling van griffierecht, ingeval het beroep kennelijk onge-
grond of kennelijk niet-ontvankelijk is.

155. Nota van Wijzigingen, 1981-1982, nr. 17 379, nr. 7.
156. WFR 1983/5575.
157. Nota naar aanleiding van het eindverslag, 1981-1982, nr. 17 379, nr. 11, biz. 2.
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9. Omvang van het beroep. Algemeen deel

9.1. Inleiding

In vorige hoofdstukken is onderzocht wie, tegen welke beslissing van de belastingadmi-
nistratie, binnen welke termijn en op welke wijze beroep kan instellen. Daarbij ging het
vaak om vragen die de ontvankelijkheid van het beroep bepalen. Thans zal ik onderzoe-
ken op welke wijze het ingestelde, ontvankelijke, beroep in zijn omvang door processuele
regels wordt beperkt. Dit onderdeel bestaat uit twee hoofddelen, een algemeen en een bij-
zonder deel. In het eerste deel komen de onderwerpen aan de orde die op alle of op de
meeste aangevallen belastingbeschikkingen betrekking kunnen hebben. Hier zijn ook
ondergebracht de algemene leerstukken die de omvang van de rechtsstrijd bepalen, de
stelplicht van partijen en de devolutieve werking van het beroep. In het bijzonder deel,
dat in hoofdstuk 10 is opgenomen, onderzoek ik enkele kenmerken van het beroep tegen
specifieke belastingbeschikkingen.

Het normatieve uitgangspunt van dit onderzoek is moeilijk te omschrijven. Meer uit-
gangspunten strijden hier om voorrang. Aan een kant eist het beginsel van processuele
eenvoud dat ook een niet-deskundige belanghebbende niet te snel verward raakt in een
processueel steekspel. Alleen door processuele eenvoud kan een materiele procesgelijk-
heid - dat wil zeggen dat beide partijen, ook al hebben zij een verschil in processuele des-
kundigheid, in feite over dezelfde procesmogelijkheden beschikken - zo veel mogelijk
worden bereikt. Aan de andere kant eist het beginsel van proceseconomie, dat een 66n-
maal door de rechter afgehandeld geschilpunt niet nogmaals in eenzelfde geding aan de
orde komt. Dat de rechter de rechtsgronden van een beroep kan aanvullen lijkt niet om-
streden, maar in hoeverre hij ook feiten kan aanvullen en wijzigen wtl. Hier voelt men
de spanning tussen desoms noodzakelijke hulp aan een niet-deskundige belastingplichti-
ge en de onmogelijkheid voor de rechter als diens advocaat op te treden. Het normatieve
element voor dit deel van het onderzoek zou ik dan ook wat vaag willen omschrijven als
het streven naar een evenwicht tussen materiele procesgelijkheid van (niet steeds) ongelij-
ke partijen en proceseconomie.

9.2. Omvang van het geschil

9.2.1. INLEIDING

De omvang van het geschil in belastingzaken wordt door een aantal factoren bepaald.
Allereerst is er een beperking die gelegen is in de aard van de bestreden belastingbeschik-
king. Bij vele belastingbeschikkingen - men denken aan een belastingaanslag - kan een
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beroep talloze geschilpunten omvatten, terwijl het bij andere belastingbeschikkingen
zeer nauw omlijnd is. Zo kan een beroep tegen een uitspraak inzake een aandelenfusie
nauwelijks meer behelzen dan de vraag of een fusie in de zin van art. 40, lid 2, Wet IB
1964 aanwezig is. Ook kunnen de procespartijen zelf de omvang van hun geschil afpalen.
Een belanghebbende kan zich in zijn beroep beklagen over slechts een onderdeel van de
bestreden belastingbeschikking, terwijl de belastingadministratie door hangende het ge-
schil de litigieuze belastingaanslag ambtshalve te verminderen, eveneens het geschil kan
beperken.

9.2.2. AARD VAN DE BESTREDEN BELASTINGBESCHIKKING

In een geschil zijn partijen op velerlei manieren gebonden. Het kader van het geschil
wordt gevormd door de inhoud van de belastingbeschikking, maar niet door haar moti-
vering.'  Dat laatste geldt niet alleen ingeval de motivering ontbreekt - zoals bijvoor-
beeld bij belastingaanslagen - maar ook indien wel een motivering is gegeven, zoals bij
een uitspraak op een bezwaarschrift meestal het geval is. In beide gevallen kan de admi-
nistratie tijdens de procedure een aanvullende ofgeheel andere motivering geven, zonder
daarmee de omvang van de rechtstrijd te betnvloeden. De procesgelijkheid brengt mee
dat een partij een positieverandering van de andere partij moet kunnen beantwoorden.
Ook de belanghebbende kan echter in beroep andere grieven aanvoeren dan in be-
zwaar.2 Meyjes geeft als reden voor deze processuele vrijheid van partijen dat het fiscale

geding slechts Hn feitelijke instantie kent, zodat de partijen v66r het instellen van het
beroep niet het recht kunnen hebben verwerkt in de procedure haar conclusies te baseren
op stellingen die zij niet in eerder stadium hebben aangevoerd.3 Die zienswijze lijkt mij
onjuist, want zij verklaart niet waarom een partij in een cassatieberoep evenzeer andere
rechtsgronden mag aangeven dan in het geschil voor het gerechtshof.4 Veeleer moet de
reden hierin worden gevondens dat de inspecteur de grondslag van de aanslag mag ver-

beteren, zolang hij deze niet verhoogt.6 Het spreekt dan ook voor zich dat de andere

partij in beroep andere grieven kan aanvoeren dan deze in bezwaar heeft gedaan.

1. HR 14 maart 1923, B. 3221; HR 25 april 1923, B. 3237; HR 27 mei 1925, B. 3610; HR 6 december 1933, B.

5520; HR 23 februari 1938, B. 6626; HR 22 februari 1950, B. 8785; HR 28 januari 1953, BNB 1953/71; HR 24

juni 1953, BNB 1953/195; HR 1 juni 1955, BNB 1955/254; HR 9 januari 1957, BNB 1957/55; HR 17 mei 1961,
BNB 1961/180 met noot van M.J.H. Smeets; HR 17 mei 1961, BNB 1961/197 met noot J. van Soest; HR 21 juni
1978, BNB 1978/228 met noot van J. Hollander; HR 3 januari 1979, BNB 1979/71 met noot van H. Schuttevaer.

2. HR 4 maart 1918, B. 1982; HR 25 april 1923, B. 3237; HR 5 oktober 1932, B. 5294; HR 6 december 1933, B.

5520; HR 18 februari 1948, B. 8507; HR 27 juni 1953, BNB 1953/195; HR 11 november 1953, BNB 1953/339;

TC 15 januari 1968, BNB 1968/119; HR 19 mei 1976, BNB 1977/249.

3. P. Meyjes, biz. 91.
4. Vgl.  J. van Soest, Beginselen van formeel belastingrecht, biz. 27; P. Meyjes, WFR 1966/4806, biz. 526, onder

verwijzing naar HR 9 april 1958, BNB 1958/74.

5. M.J.H. Smeets in zijn noot bij HR 17 mei 1961, BNB 1961/197. Zie HR 25 april 1923, B. 3227; HR 27 mei
1925,  B.  3610;  Vgl. B. Schendstok, Raden van beroep,  biz.  159.
6. J. van Soest, noot 4 supra, biz. 26, HR 21 juni 1978, BNB 1978/228 met noot van J. Hollander; HR 3 januari
1979, BNB 1979/71 met noot van H. Schuttevaer; Meyjes-Van Soest-Van den Berge, blz. 62.
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Uitgaande van de stelling in onderdeel 4.7, dat de belastingbeschikking het stuk is dat
de geadresseerde heeft ontvangen, ligt het voor de hand dat de inhoud van dat stuk en
niet de minuut of het afschrift van de bij de administratie rustende beschikking de om-
vang van de rechtsstrijd bepaalt. Moet bij verschillen tussen bijvoorbeeld het ontvangen
aanslagbiljet en het origineel (het kohier) of het afschrift ervan, de ontvangen belasting-

beschikking in een administratief geschil als uitgangspunt worden genomen, hetzelfde
geldt bij de tenuitvoerlegging ervan. Vordert de ontvanger aldus in op basis van een van
dit biljet afwijkend kohier c.q. duplicaat-aanslagbiljet dan kan de belastingschuldige
daartegen in verzet komen.

Punt heeft zich afgevraagd wat onder het 'besluit', de 'beslissing', de 'beschikking',
de'aanslag' moet worden verstaan; is dat het desbetreffende document of elk der daarin
neergelegde besluiten? Het eerste noemt hij een besluit in formele zin, het tweede een
besluit in materiele zin.1 Zou de rechter een besluit in formele zin opvatten, dan zou de
rechter in beginsel een beroep tegen een of meer onderdelen ook de niet bestreden onder-
delen kunnen toetsen c.q. vernietigen. Indien men, aldus Punt, een voor beroep vatbaar
besluit gegeven acht zodra de daarvoor noodzakelijke elementen aanwezig zijn - on-
geacht de wijze waarop dat besluit ter kennis wordt gebracht - dan zal de rechter in elk
geval niet buiten dat besluit (in materiele zin) kunnen gaan. Punt acht het opmerkelijk
dat de belastingrechter het begrip aanslag in eerste instantie formeel opvat,  maar  zich
niettemin beperkt tot behandeling van de aangevochten beslissingen in materiele zin, die
in de aanslag, dat wil zeggen de belastingbeschikking in formele zin, zijn neergelegd.
Punt acht dit verwarrend. Deze verwarring valt te begrijpen. Inderdaad bevat een be-
lastingbeschikking vaak een conglomeraat van deelbeslissingen. Zo treft men in een defi-
nitieve aanslag inzake de inkomstenbelasting vaak beslissingen aan over de tariefgroep,
verschillende inkomenscategorieen, vrijstellingen, verrekening van voorheffingen en
buitenlandse bronheffingen, tariefstoepassingen enz. Toch is het niet zo opmerkelijk dat
de rechter bij een geschil over 66n deelbeslissing de niet betwiste elementen van de aanslag
buiten beschouwing laat. Wordt zijn opstelling niet reeds goeddeels bepaald door het,
hierna nog te bespreken verbod voor de rechter de positie van degene die in beroep komt
te verslechteren, ook het beginsel van proceseconomie dwingt hem tot terughoudend-
heid.

Indien de rechter zich uitsluitend op de bestreden elementen richt, moet worden onder-
zocht of en in hoeverre die elementen zelfstandige deelbeslissingen zijn. Kan bijvoor-
beeld een aanslag deelbeslissingen bevatten die autonome rechtsgevolgen oproepen? An-
ders dan Punt meent, is dat inderdaad het geval. ln een arrest van 2 april 1941, B. 7315,
oordeelde de Hoge Raad dat de aanslag wel formeel een eenheid uitmaakt, maar in wer-
kelijkheid uit materieel verschillende elementen kan zijn samengesteld. De Hoge Raad
overwoog:
'dat de viervoudige verhooging is bedoeld als een vergoeding van het naded, dat de Staat verondersteld wordt te
hebben geleden ten gevolge van te lage aanslagen in de jaren, voorafgaande aan het belastingjaar, waarover wordt
nagevorderd; dat deze verhooging derhalve zoodanig verschilt van de (...) nagevorderde vermogensbelasting, dat
(...) met de verhooging geen rekening mag worden gehouden'.

7. B.C. Punt, Ontvankelijkheid en omvang, biz. 239.
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Latere jurisprudentie heeft duidelijk gemaakt dat deze leer alle administratieve verhogin-
gen betreft, niet alleen die ex art. 18, 21 en 22, maar ook die krachtens art. 9, lid 3,
AWR.8 Dit betekent dat een te laag vastgestelde verhoging niet bij uitspraak op be-
Zwaarschrift of in een beroepsprocedure verhoogd kan worden door middel van 'com-
pensatie' met andere, te hoog vastgestelde, elementen.

Soms is een element gedeeltelijk autonoom. Dat is bijvoorbeeld het geval met de verre-
kening van voorheffingen zoals loonbelasting en dividendbelasting. In een beroepspro-
cedure kan de inspecteur tegenover de klacht dat te weinig loonbelasting is verrekend,
stellen dat de persoonlijke verplichtingen tot een te hoog bedrag in aftrek zijn gebracht.
In een beroep tegen de navordering van te veel verrekende loonbelasting kan de inspec-
teur zich waarschijnlijk niet op die manier verweren. De navordering van te veel verre-
kende loonbelasting heeft namelijk een andere wettelijke basis, te weten het tweede lid
van art. 16 AWR en behoeft aan minder hoge eisen te voldoen dan de navordering van
andere elementen van de aanslag, zoals i.c. de persoonlijke verplichtingen.

Van de situatie waarin het gaat om al of niet autonome elementen van een aanslag moet
worden onderscheiden die waarin meerdere aanslagen op 66n aanslagbiljet worden ver-
enigd. In dat geval zijn er evenveel belastingbeschikkingen gegeven. Daarvan was sprake
bij de inmiddels afgeschafte personele belasting, die uiteindelijk nog twee afzonderlijke
grondslagen kende. Was ten grondslag te laag vastgesteld dan kon deze in een geschil
over de andere grondslag niet worden verhoogd.9 Een soortgelijke situatie deed zich
voor bij de gemeentelijke onroerend-goedbelasting, waarbij op 66n aanslagbiljet krach-
tens de gemeentelijke verordening zowel dan aanslag ter zake van het genot krachtens za-
kelijk recht als 66n  ter  zake van het feitelijk gebruik werden verenigd.'0 Tenslotte  is er
sprake van afzonderlijke belastingbeschikkingen ingeval meer belastingplichtigen wor-
den aangeslagen door middel van een aanslag successierecht. "

De aard van de belastingbeschikking bepaalt tevens de omvang van het beroep. Soms
behelst zij slechts Hn enkel element: bijvoorbeeld 6f er sprake is van een aandelenfusie
in de zin van de Wet IB 1964, hoe hoog de kwijtschelding van een verhoging is enz. Maar
vaak omvat zij een samenstel van deelbeslissingen, die kunnen variEren van relatief een-
voudig tot uiterst gecompliceerd. Een voorbeeld van de laatste categorie is een aanslag
vennootschapsbelasting van een uit tientallen vennootschappen bestaande fiscale een-

8. HR 2 april 1941, B. 7315; HR 6 februari 1957, BNB 1957/90; HR 13 november 1957, BNB 1958/15 met noot

van J. Hollander; Hof's-Gravenhage 16 september 1965, BNB 1966/82; Hof Amsterdam 6 februari 1979, BNB
1980/81, V-N 1980, blz. 598.
9. HR 6 juni 1928, B. 4284; HR 9 mei 1935, B. 5865; HR 28 april 1937, B. 6395. Wel kon bij 6tn bezwaarschrift
tegen het gezamentijke bedrag bezwaar worden gemaakt.  HR 12 november 1919, B. 2356; HR 10 maart  1937, B.

6369; J. Offerhaus, De Wet op de personeele belasting, blz. 262.
10.  Vgl.  art. 12 Besluit gemeentelijke onroerend-goedbelastingen,  KB van 14 oktober  1971,  Stb. 616, zoals dat

luidde voor de wijziging bij het KB van 20 mei 1983, Stb. 307. Zie voorts art. 302, lid 1, letter b jo art. 2862 gemeen-
tewet. Omdat de heffing van het genot krachtens zakelijk recht en dieter zake van het feitelijk gebruik als afzonder-

lijke belastingen moeten worden gezien, moeten afzonderlijke aanslagen worden opgelegd. HR 30 januari 1980,
BNB 1980/90 met noot van H .J . Hofstra, FED Gem.bel. : Art. 273 : 61 met noot van D. Brull, V-N 1980, biz. 933.
11.  Art.  49,  lid 2, Successiewet  1956;  HR 4 december  1968, BNB 1969/21  met noot  van A .J. van Soest,  WFR
1969/4938 met aantekening van W.L. Schenk;  HR 3 januari  1979, BNB 1979/71  met noot van H . Schutlevier.
Zie ook H. Schuttevaer-J.W. Zwemmer, De Nederlandse Successiewetgeving,  biz.  301.
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heid. Het is dan ook niet verwonderlijk dat een geschil over een dergelijke, gecompliceer-
de, aanslag, opgebouwd uit soms honderden deelbeslissingen, vele punten kan omvat-
ten.

9.2.3.  BEPERKING  TOT DE BESTREDEN BELASTINGBESCHIKKING

Het lijkt welhaast vanzelfsprekend dat het beroep niet alleen wordt begrensd door het
karakter en de inhoud van de belastingbeschikking, maar ook beperkt blij ft tot de aange-
vallen belastingbeschikking zelf. Een andere zienswijze wat dat laatste betreft zou im-
mers inhouden dat belastingbeschikkingen niet een op 'gezag van gewijsde' gelijkende
rechtskracht zouden hebben, hetgeen zowel de rechtszekerheid als een regelmatige be-
lastingheffing niet zou bevorderen. Voorts zou het de proceseconomie niet bevorderen,
als reeds onherroepelijke aanslagen nog aangevallen zouden kunnen worden bij een be-
roep tegen een latere aanslag. Beperking van een beroep tot de bestreden beschikking ligt
dan ook zeer voor de hand en is inderdaad regel. Pogingen om belastingbeschikkingen
die reeds onherroepelijk zijn of zaken waarover de administratie (nog) niet heeft beslist
in het beroep te betrekken zijn dan ook in de regel tot mislukken gedoemd. Of, zoals de
Hoge Raad het met betrekking tot de belastingaanslag formuleerde, 'dat toch elke aan-
slag op zich  zelf moet worden beschouwd'.12  In deze studie wordt aan een tweetal  bij-
zondere situaties aandacht geschonken; 66n ervan vormt het beroep tegen de navorde-
ringsaanslag. Dit beroep kan namelijk niet alleen stellingen bevatten tegen de navorde-
ringsaanslag, maar ook tegen een voorgaande (navorderings- of definitieve) aanslag be-
treffende hetzelfde belastingjaar, ook al is deze onherroepelijk komen vast te staan.
Laatstbedoelde aanslag kan weliswaar formeel niet, maar materieel w81 worden aange-
tast, doordat elementen van die aanslag in het beroep tegen de navorderingsaanslag als-
nog kunnen worden aangevochten. Deze problematiek kan worden begrepen vanuit het
- overigens niet in alle opzichten consequent doorgevoerde uitgangspunt - dat een belas-
tingaanslag de materieel verschuldigde belasting 'slechts' consolideert. Het bijzondere
karakter van het beroep tegen een navorderingsaanslag komt in onderdeel 10.1.4 nader
aan de orde.

Een tweede bijzondere situatie betreft de verliesverrekening in de inkomsten- en ven-
nootschapsbelasting. In veel gevallen vindt de vaststelling van een verlies niet bij afzon-
derlijke beschikking plaats. Alleen in geval van zgn. aanloopverliezen geeft de inspecteur
een beschikking af. Dit houdt in dat tegen het bedrag van verliezen, niet zijnde aanloop-
verliezen, die voorwaarts worden gecompenseerd, pas een rechtsmiddel aangewend kan
worden door tegen de aanslag waarbij dit verlies verrekend wordt, bezwaar resp. beroep
in te stellen. In die procedure kan dus zowel de grootte van het positieve inkomen (belast-
bare bedrag) van het ene jaar als het negatieve inkomen van het andere jaar worden aan-
gevochten. Dat de belastingaanslag over het verliesjaar reeds is komen vast te staan,
weerhoudt de rechter niet over de hoogte van het verlies later alsnog te oordelen. In zover-

12, HR 14 januari 1953, BNB 1953/84 met noot van H. J. Doedens; J.P. Scheltens, Algemene wet, biz. 348 e.v.
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re wordt in feite de vaststelling van het verlies in het verliesjaar volledig genegeerd. Op
deze problematiek mi ik in de onderdelen 10.1.2 en 10.3.4 nader ingaan.

9.2.4. WUZIGING OF AANVULLING VAN DE BELASTINGBESCHIKKING

Een belastingbeschikking kan hangende een beroep wijziging ondergaan. Omdat in het

belastingrecht, anders dan in andere delen van het administratief recht niet veel waarde

wordt gehecht aan een motivering van een belastingbeschikking, heeft de inspecteur een
welhaast onbegrensde mogelijkheid om deze motivering in geschil te herzien:' Ook op

het punt van de inhoud heeft hij, zij het beperkte, wijzigingsmogelijkheden. Voor de be-
lastingaanslag is dit uitdrukkelijk vastgelegd in art. 65 AWR, dat de inspecteur de be-

voegdheid geeft een onjuiste belastingaanslag ambtshalve te verminderen en een in de be-
lastingwet voorziene vermindering, ontheffing of teruggaaf ambtshalve te verlenen. 14

Hij mist echter de bevoegdheid, naar in onderdeel 4.8 is opgemerkt, een aanslag in te
trekken of te vernietigen.15 Dit geldt mijns inziens ook voor andere belastingbeschikkin-
gen zoals besluiten en uitspraken:6 De inspecteur kan aldus in sommige gevallen ambts-

halve weI de inhoud ten gunste van de belanghebbende wijzigen, maar hij moet de be-

schikking zelf formeel intact laten. Onder bepaalde voorwaarden kan de inspecteur wel
naast de aangevallen belastingbeschikking een andere beschikking afgeven die voor be-
langhebbende ongunstiger is, maar de eerste belastingbeschikking blijft dan gewoon be-
staan: 7  Zo  kan een inspecteur gedurende een geschil  over een definitieve aanslag aan

belanghebbende over hetzelfde belastingjaar een navorderingsaanslag in die belasting
opleggen.'8 Vervanging van een belastingbeschikking door 66n  met een andere inhoud
is derhalve niet toegestaan. Wel kan de inspecteur een lichtelijk gebrekkige beslissing op

niet-inhoudelijke, ondergeschikte punten aanvullen, zoals het vermelden van een dagte-
kening  op een aanslagbiljet.19 Ingeval een uitspraak op bezwaarschrift  in twee delen

wordt verzonden: een cijfermatige uitwerking uit 'Apeldoorn' en een motivering, zie ik
de motivering als een - naar positief recht - niet essentiele aanvulling.zo Een aanvulling

kan ook bestaan in het alsnog toezenden van een (officieel) afzonderlijk kwijtscheldings-
besluit, waar de inspecteur in een eerdere fase in de uitspraak op het bezwaarschrift tegen
een naheffingsaanslag tevens een kwijtscheldingsbesluit had genomen.2' In al deze ge-

13. HR 4 maart 1918, B. 1982, AB 1920,237; HR 27 juni 1953, BNB 1953/195.

14. HR 17 mei 1939, B. 6913, AB 1940,24; HR 13 mei 1970, BNB 1970/134, V-N 1970, blz. 458.
15. TC 5 oktober 1954, BNB 1955/111; HR 3 april 1963, BNB 1963/128 met noot van P. den Boer; anders HR

17 mei 1939. B. 6913; Hof Arnhem 24 februari 1978. BNB 1979/79; J.P. Schettens, Algemene wet, biz. 331. In

Meyjes-Van Soest-Van den Berge, biz. 113, wordt een zodanige vernietiging in strijd met de wettelijke regeling
van de rechtsmiddelen geacht.
16. Ch. J. Langereis, WPNR 5710, biz. 541; anders De Blieck en Van Amersfoort, Algemene wet, biz. 167; aarze-

lend P. Meyjes, biz. 129, noot 411.
17. HR 28 december 1955, BNB 1956/48; HR 18 oktober 1972, BNB 1972/253.

18.  HR 8 november  1978 met conclusie van advocaat-generaal Van Soest, BNB 1978/326.

19. Vgl . HR 6 juli 1983 met conclusie vanadvocaat-generaal Van Soest, BNB 1984/30met noot van J.P. Scheltens.

20. Vgl. HR 8 mei 1974, BNB 1974/148.

21. Art. 25, lid 5, AWR geeft geen vormvoorschrift.
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vallen is de aanvulling niet verboden maar in feite overbodig, omdat zij de essentie van
de belastingbeschikking niet aantast. Tegen de aanvulling staat geen beroep open tenzij
de geadresseerde juist de aanvulling en niet de - wellicht op het oog onvolledige - eerste
belastingbeschikking voor de voor beroep vatbare beslissing hield.22

Indien de inspecteur hangende het geschil een aanslag ambtshalve vermindert, of een
in de belastingwet voorziene vermindering, ontheffing of teruggaaf ambtshalve verleent,
heeft dat geen invloed op de ontvankelijkheid maar wel op de omvang van een reeds inge-
diend beroep.23 De inspecteur verandert immers met een ambtshalve toegepaste vermin-
dering van een belastingaanslag niet de uitspraak op het bezwaarschrift, maar slechts de
onderliggende aanslag. In een zodanig geval moet een rechter dan ook de uitspraak op
het bezwaarschrift vernietigen en de aanslag handhaven zoals deze ambtshalve nader was
verminderd.24 Een inspecteur kan daarentegen in beroep ook een geschilpunt laten val-
len zonder ambtshalve tot vermindering over te gaan. De rechter zal dan de uitspraak ver-
nietigen en zelf de aanslag verminderen. De inspecteur kan in beginsel anders dan in het
overige administratief recht ook het feitencomplex waarop de belastingbeschikking rust
tijdens een geschil vervangen of aanvullen25. Deze aanvullingsbevoegdheid is nader uit-
gewerkt in onderdeel 9.3.4.2.

9.2.5. WIJZIGING OF AANVULLING VAN DE VORDERING

In onderdeel 6.7 is aandacht besteed aan de mogelijkheid voor een belanghebbende het
beroep in te trekken. In dit onderdeel zal dan ook uitsluitend de wijziging of aanvulling
van de vordering aan de orde komen. De belanghebbende noch de administratie is gebon-
den aan de stellingen die zij in bezwaar hebben ingenomen.

In Meyjes-Van Soest-Van den Berge, blz. 83, wordt opgemerkt dat partijen niet v66r
het instellen van het beroep het recht kunnen hebben verwerkt haar conclusies te grond-
vesten op stellingen die zij niet in een eerder stadium hebben aangevoerd. Deze stelling
wil ik in het algemeen onderschrijven. Niettemin lijkt mij een uitzondering denkbaar. In-
dien men met mij in onderdeel 6.9.2. aanneemt dat een belanghebbende afstand kan
doen van zijn gehele beroepsrecht, moet ook afstand van het mindere, te weten een be-
paalde stelling, mogelijk zijn. Zo laat het zich denken dat een belanghebbende bij fiscaal
compromis overeenkomt geen beroep te zullen instellen tegen dat onderdeel van de be-
lastingaanslag waarop het compromis betrekking heeft. Dit verhindert echter niet dat hij
zich in beroep verweert tegen een ander onderdeel van de aanslag.

Naar uit het voorgaande bleek kan de administratie de motivering van een belastingbe-
schikking of het er aan ten grondslag liggende feitencomplex wijzigen. Uitgaande van

22. HR 19 maart 1980, BNB 1980/120.
23. Meyjes-Van Soest-Van den Berge, biz. 57-58, noot 99.
24. HR 17 0ktober 1956, BNB 1956/314; TC 10 februari 1959, BNB 1959/211; HR 2 november 1966, BNB 1967/26
met noot van A.J. van Soest; HR 7 december 1977, BNB 1978/24; HR 20 december 1978, BNB 1979/45; Meyjes-
Van Soest-Van den Berge, blz. 125.
25. B.C. Punt, blz. 248 e.v.
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de procesgelijkheid van partijen ligi het voor de hand dat de belanghebbende evenzeer
zijn beroep op die punten kan wijzigen en aanvullen.26 Dit uitgangspunt impliceert dat
hij ook niet gebonden is aan de argumenten die hij in de bezwaarfase aanvoerde. 27

Anders dan in het overige administratief recht 8 is de belanghebbende evenmin ver-
plicht met zijn eis binnen de lijnen te blijven die hij in bezwaar heeft getrokken: hij mag
met andere woorden in beroep meer eisen dan hij in bezwaar heeft gedaan. Een beroep
tegen een uitspraak op een bezwaarschrift, waarin de inspecteur aan alle bezwaren van
de belanghebbende is tegemoet gekomen, is dan ook ontvankelijk.29 Sterker nog, be-
langhebbende is zelfs niet gebonden aan en behoeft zich niet te beperken tot de in het be-
roepschrift omschreven vordering. Als hij daarin bijvoorbeeld heeft getist dat het belast-
baar inkomen niet op het door de inspecteur vastgestelde bedrag ad f  100 000 maar op

f 50 000 wordt gesteld, kan hij in een later stadium, bijvoorbeeld ter zitting, rechtsgeldig
vorderen  dat het belastbaar inkomen  op f  30 000 wordt gesteld.

Toch zijn de mogelijkheden om in een geschil een vordering uit te breiden niet onbe-
perkt. Zo kan niet voor het eerst ter zitting beroep worden ingesteld tegen een kwijtschel-
dingsbesluit van een met een naheffings- en navorderingsaanslag samenhangende verho-
ging. Weliswaar moet op grond van art. 28, lid 3, AWR een beroep tegen de navorde-
ringsaanslag en tegen bedoeld kwijtscheldingsbesluit in 66n beroepschrift worden vervat,
maar dat doet er niet aan af dat hier sprake is van twee beroepen.30 Overigens is de rech-
tervrij snel geneigd een beroep tegen een kwijtscheldingsbesluit aanwezig te achten, maar
dan moet daarvoor in het beroepschrift wel enig aanknopingspunt zijn te vinden. 31

9.3. Gebondenheid van de rechter aan vordering en verweer

9.3.1. INLEIDING

Indien de rechter gebonden zou zijn aan de vordering van de belanghebbende, zou dit
inhouden dat hij daarbuiten niet zou mogen gaan (ne ultra petita) en voorts dat hij de
aangevallen beslissing niet in het nadeel van degene die in beroep komt zou mogen her-
zien (reformatio in peius). Maar daarmee is nog niet een compleet beeld geschetst van
de bevoegdheid van de rechter met betrekking tot de omvang van het rechtsgeschil. In
hoeverre is de rechter niet-lijdelijk? Wat is hier de invloed van 'openbare orde'? In de

26. HR 15 februari 1984, BNB 1984/131.
27. HR 4 maart 1918, B.  1982; HR 5 oktober 1932, B. 5294; HR 6 december 1933, B. 5520; HR 18 februari 1948,
B. 8507; HR 1 1 november 1953, BNB 1953/339 met noot van H.J. Hofstra; TC 15 januari 1968, BNB 1968/119;

HR 19 mei 1976, BNB 1977/249.

28. B.C. Punt, blz. 248, Ten Berge-Tak, deel 1, blz. 253.
29. HR 5 oktober 1932, B. 5294.
30. Nota inzake enige amendementen, Tweede Kamer 1957-1958,4080, nr. 29, biz. 5 r.k.; Hof's-Gravenhage 10
augustus 1970, BNB 1971/173.

31. HR 1 juli 1969, BNB 1969/187; HR 8 juni 1977, BNB 1977/169; HR 30 november 1977, BNB 1978/20; HR
14 maart 1979, BNB 1979/140 met noot van J.P. Scheltens; Hof Arnhem 4 maart 1980, V-N 1980, blz. 2308; an-
ders: Hof 's-Gravenhage 10 augustus 1970, BNB 1971/173.
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navolgende onderdelen wordt de taak van de rechter met betrekking tot de omvang van
het geschil onderzocht. Daarbij zal tevens worden stilgestaan bij de vraag ofen in hoever-
re de belastingrechter lijdelijk is, welke vraag voor mijn onderzoek in de volgende deel-
vragen uiteenvalt. In hoeverre is de rechter lijdelijk ten opzichte van:
-  de ingestelde vordering
- de rechtsfeiten
- de niet (voldoende) betwiste feiten.

9.3.2. BEPERKING TOT HET GESCHIL (NE ULTRA PETITA)

In de literatuur op het gebied van het administratief procesrecht is gediscussieerd over
de bevoegdheid van de rechter in zijn uitspraak ambtshalve buiten de vordering en het
verweer - in de literatuur aangeduid als ultra petita - te gaan.32 Onder 'ultra petita' gaan
- ik zou het 'buiten het geschil gaan' willen noemen - wordt niet altijd hetzelfde verstaan.
Wat is de vordering, de eis? Is dat datgene wat in het beroepschrift wordt geeist of kan
degene die in beroep komt daarin bijvoorbeeld op de zitting nog wijziging aanbrengen?
Punt wil, als ik hem goed begrijp, onder petitum verstaan de eis in het beroepschrift.33
Naar ik meen is dit een te beperkte opvatting, waarvoor het burgerlijk procesrecht geen
aanknoping biedt.34 De rechter treedt mijns inziens niet buiten het geschil als partijen
hun vordering en verweer nader bepaten. Het voorgaande impliceert dat ook het verweer
door de administratie gedurende de loop van de procedure wijziging kan ondergaan. De
vraag in hoeverre een partij geoorloofd nieuwe stellingen, nova, kan aanvoeren ter zit-
ting is wel van zeer veel belang35, maar heeft met 'ultra petita' niets van doen.

Congruent aan de problematiek van het buiten geschil gaan, is de bevoegdheid van de
rechter rechtsgronden ambtshalve aan te vullen. Indien een partij een stelling (een eis,
een verweer) inneemt, is deze stelling zelf van feitelijke aard, zoals dit ook het geval is
met het feitencomplex dat aan die stelling ten grondslag ligt. Deze stelling nu moet de
rechter eerbiedigen: het is hem verboden de feitelijke gronden van een partijstandpunt
aan te vullen. 16 Hij mag dus niet een belastingaanslag vernietigen op een stelling waarop
de belanghebbende zich niet heeft beroepen.

Wel heeft de rechter het recht, zelfs de plicht, analoog aan art. 48 Rv, de juridische
gronden van een eenmaal ingenomen stelling ambtshalve aan te vullen. 37

Een uitspraak buiten het geschillaat zich alleen goed denken ingeval de belanghebben-
de de belastingbeschikking of bijvoorbeeld de daaraan ten grondslag liggende aanslag
gedeelteligk wenst aan te tasten. In het belastingrecht ziet men soms als vordering de vol-

32. Vgl. Meyjes-Van Soest-Van den Berge, blz. 85-89; B.C. Punt, blz. 279-311, Ten Berge-Tak, biz. 271-274,
Hugenholtz-Heemskerk, biz. 8-9.
33. Blz. 281; zie ook Ten Berge-Tak, blz. 271.
34. Hugenholtz-Heemskerk, biz. 9.
35. Vgt. Meyjes-Van Soest-Van den Berge, blz. 150-152.
36. O.a. HR 7 arpil 1926, B. 3792; HR 9 februari 1927, B. 3999; HR 23 mei 1928, B. 4276; HR 28 maart 1946,
B. 8051; HR 19 mei 1948, B. 8520, HR 3 maart 1954, BNB 1954/118 Hof Arnhem 12 juli 1968, BNB 1969/46.
37. J.J. Vriesendorp, Ambtshalve aanvullen van rechtsgronden in het burgerlijk geding; P. Meyjes, biz. 100.
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ledige vernietiging van de belastingbeschikking zoals bij het beroep tegen bijvoorbeeld
een navorderingsaanslag. Een belastingbeschikking is meestal uit een complex van deel-
beslissingen opgebouwd. Soms zijn deze deelbeslissingen volstrekt onafhankelijk. Zo
kan bij een aanslag inkomstenbelasting een geschil over de toegepaste tariefgroep geheel
buiten de vaststelling van het belastbaar inkomen om gaan. Maar het komt ook voor dat
een aangevochten deelbeslissing een schakel vormt in een rij van andere deelbeslissingen.
Indien bijvoorbeeld - om bij de inkomstenbelasting te blijven - een geschil betrekking
heeft op de omvang van een voorraad van een onderneming heeft een toewijzing van de
vordering niet alleen een directe maar ook een indirecte invloed op het belastbare inko-
men. Zo kan deze de hoogte van de winst en voorts onder meer de volgende elementen
bernvloeden: voorraadaftrek, vermogensaftrek, zelfstandigenaftrek en via het onzuivere
inkomen de giftenaftrek en de buitengewone lasten. Vervolgens oefent de omvang van
de winst invloed uit op de oudedagsreserve. Indien derhalve de rechter een vordering met
betrekking tot de omvang van de voorraad toewijst zal hij moeten nagaan of de gescha-
kelde elementen verandering behoeven, ook als de belanghebbende en de administratie
daarover niet twisten.

Niet altijd zal een verandering van een geschakeld element in het voordeel zijn van de-
gene wiens hoofdvordering is toegewezen. De verlaging van de voorraad houdt weliswaar
een verlaging van de winst in, maar kan evenzeer een verlaging van de voorraadaftrek,
de vermogensaftrek, de zelfstandigenaftrek, de giftenaftrek en de oudedagsreserve bete-
kenen. Het is zelfs mogelijk dat de toewijzing van de voorraadcorrectie van bijvoorbeeld
f 10 000 de belanghebbende per saldo meer nadeel dan voordeel oplevert. Men kan den-
ken aan de situatie dat deze correctie er voor zorgt dat de oudedagsreserve het onderne-
mingsvermogen bij het einde van het belastingjaar overtreft, zodat deze belast af-
neemt.38 Te zamen met de verminderde voorraad- of vermogensaftrek enz. kan aldus de
toewijzing van de eis tot een hogere belastingaanslag leiden.

Treedt de rechter nu buiten de rechtsstrijd als hij de vordering van belanghebbende af-
wijst, omdat deze per saldo tot een verhoging van de aanslag zou leiden? Ik meen van
niet. Men moet hier beseffen dat de vordering niet uitsluitend gericht is op een voorraad-
c.q. winstcorrectie, maar uiteindelijk, althans in beginsel op een verlaging van de aan-
slag. De rechter moet in bovenvermeld geval de belanghebbende in zijn beroep onge-
grond verklaren, omdat het beroep - anders dan deze wellicht veronderstelde - niet tot
die verlaging kAn leiden. Met andere woorden de rechter moet in zijn uitspraak deze ge-
schakelde elementen, ook al zijn zij niet in geschil, betrekken. Hij treedt daarbij niet bui-
ten de rechtsstrijd, maar vult ambtshalve de rechtsgronden aan: in casu de 'error juris'
dat de vordering tot een verlaging van de aanslag zou leiden. Dit zelfde geldt overigens

ingeval de niet-betwiste geschakelde elementen niet tot een verhoging van de aanslag lei-
den, maar tot een geringere verlaging dan belanghebbende - de geschakelde elementen
wellicht over het hoofd ziende - voorzag. De rechter treedt derhalve eerst buiten de
rechtsstrijd als hij in een uitspraak een niet-geschakeld element betrekt dat tussen partij-

38. Art. 44f, lid 1, letter b, Wet IB 1964.
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en geen geschilpunt is, of waarover zelfs overeenstemming bestaat.39 Niet geschakelde
elementen zijn bijvoorbeeld afzonderlijke inkomenscategorieen, tariefgroepen, verreke-
ning van voor- en bronheffingen, verhogingen enz. In bepaalde gevallen - in rechtspraak
en literatuur vaak aangeduid met het verzamelbegrip openbare orde - heeft hij evenwel
het  recht,  zel fs de plicht, buiten de rechtstrijd te treden. Zie daarover onderdeel  9.3.4.

9.3.3. POSITIEVERSLECHTERING VAN DE BELANGHEBBENDE (REFORMATIO IN PEIUS)

Omdat in de belastingrechtspraak rechtsbetrekkingen van publiekrechtelijke aard de in-
zet van het geding vormen en het publiekrecht meestal een dwingend karakter heeft, zou
men kunnen veronderstellen dat het de taak van de rechter zou zijn de aanievallen beslis-

sing zowel in het voor- als in het nadeel van degene die in beroep is gekomen te her-
zien.40 Anders dan andere takken van het administratief recht41, kent het belastingrecht
thans de administratie42, noch de rechtet' de mogelijkheid toe een belanghebbende in
een slechtere positie te brengen dan deze had v66r het instellen van het rechtsmiddel. Dit
is niet altijd zo geweest: geruime tijd kende ook het belastingrecht een 'Verbdserung'44.

Overigens bestond de verslechtering niet in een zodanige verhoging in beroep van de be-
lastingaanslag dat deze in overeenstemming zou komen met de materieel verschuldigde
belasting, maar uit een forfaitaire verhoging.43 Deze verhoging werd zuiver als een boe-
te beschouwd, verschuldigd wegens zgn. lichtvaardig procederen.46 Naar huidig positief
recht is de taak van de belastingrechter dus in zoverre beperkt dat hij een belastingaanslag
niet mag verhogen, zelfs niet als een belanghebbende - om hem moverende redenen -
daarom verzoekt.47 Of, zoals de Hoge Raad overwoog:

'dat immers, gelijk de wet het rechtsmiddel van bezwaar tegen een aanslag slechts heeft ingesteld om de Inspecteur
te doen beslissen of de aanslag moet worden verlaagd, het rechtsmiddel van beroep bij het Gerechtshof, open-
gesteld tegen de uitspraak van de Inspecteur op het bezwaarschrift, evenzeer slechts is gegeven om de rechter te

39. HR 21 juni 1922, B. 2975; HR 1 november 1922, B. 3148; HR 30 december 1925, B. 3716; HR 7 april 1926,
B. 3792; HR 9 februari 1927, B. 3999; HR 23 mei 1928, B. 4276; HR 3 maart 1954, BNB 1954/118; HR 8 februari
1956; BNB 1956/97 met noot van H.J. Hofstra; HR 16 november 1960, BNB 1961/39 met noot van J. van Soest;
HR  12 januari  1977, met conclusic van advocaat-generaal Van Soest, BNB 1977/74 met noot van J.P. Scheltens;
HR 3 oktober 1979, BNB 1979/280; HR 11 november 1981, BNB 1982/4; HR 22 september 1982, BNB 1982/285

met noot van P. den Boer; HR 15 juni 1983, BNB 1983/217; HR 31 augustus 1983, BNB 1983/281.
40. Meyjes-Van Soest-Van den Berge,  biz.  61.
41. Art. 46 Ambtenarenwet 1929, art. 69, lid 2, Beroepswet.
42. Zie onderdeel 5.8. Ten onrechte maken Ten Berge-Tak, biz. 275, geen uitzondering voor het belastingrecht,
wanneer zij schrijven dat in bezwaarschriftprocedures reformatio in peius steeds mogelijk is.
43. HR 1 december 1926, B. 3931; HR 9 mei 1928, B. 4265; HR 3 april 1935, B. 5850: HR 4 maart 1936, B. 6064;
HR 20 juni 1951, B. 9055; HR 24 juni 1953, BNB 1953/195; HR 17 oktober 1956, BNB 1956/313; HR 6 november
1974, BNB 1974/299.
44. Zie onderdeel 5.2.
45.  Art.  91  Wet  op de Inkomstenbelasting  1914,  art.  49 Wet op  de Vermogensbelasting  1892.
46. Deze verhoging bestond tot voor kort nog in art. 57, leden 2 en 3, Successiewet  1956. Bij de Wet van 8 november
1984, Stb. 545 is deze komen te vervallen.

47. HR 25 februari 1931, W. 12 258; B. Schendstok, Raden van beroep, blz. 105.
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doen beoordelen of de aanslag, zoals deze door de Inspecteur is gehandhaafd of verminderd, op een lager bedrag
dient te worden gesteld'.48

In deze lijn past evenzeer dat de rechter de bevoegdheid ontbreekt een boete op te leggen
als de inspecteur dat zou hebben vergeten49, een boete te verzwaren of een geringere
kwijtschelding te geven dan in het aangevochten besluit is begrepen. 50

Is een bepaalde belastingbeschikking begunstigend dan houdt het verbod van verslech-
tering mijns inziens in dat de beschikking in het voor belanghebbende ongunstigste geval
in stand moet blijven. Stel, een besloten vennootschap krijgt in een verliesjaar een aan-
slag vennootschapsbelasting van nihil met een verrekening van f 25 000 dividendbe-
lasting. In beroep eist zij een verrekening vanf 50 000 dividendbelasting. De administra-
tie kan mijns inziens dan niet met succes eisen dat de gehele uitspraak op bezwaarschrift
en de onderliggende aanslag wordt vernietigd.

9.3.4. OPENBARE ORDE

Meyjes merkt in zijn handboek op, dat partijen de rechter niet kunnen verwijten, dat hij
buiten de rechtsstrijd treedt, wanneer hij ambtshalve de feiten onderzoekt om te consta-
teren of bepalingen van openbare orde zijn nageleefd, ook als zij wensten dat die vraag
zou blijven rusten.51 Een bekend voorbeeld is een overschrijding van een beroepster-
mijn, die de inspecteur met de mantel der liefde wenst te bedekken. De rechter zal in zijn
uitspraak belanghebbende niet-ontvankelijk verklaren in zijn beroep. 52

Een ander voorbeeld is de overeenkomst gesloten tussen een belastingplichtige en de
administratie die volgens HR 26 november 1919, B. 2364, verbindende kracht miste, om-
dat 'de wettelijke bepalingen nopens de grondslagen van belastingheffingen  (...)  van
openbare orde zijn, zoodat daarvan  niet bij overeenkomst kan worden afgeweken'.

Wat nu precies onder 'openbare orde' in procesrechtelijke zin moet worden verstaan
is niet duidelijk. Volgens Scholten is openbare orde de term die men gebruikt indien men
te kennen wil geven, dat aan een norm bijzonder gewicht toekomt. 53 Hij stelt voorts
vast dat zij in het procesrecht de regels moet aanduiden

48. Idem HR 3 januari  1979, BNB 1979/71  met noot van H. SchuttevAer, betreffende art.  56, lid 4, Successiewet
1956.

49. Meyjes-Van Soest-Van den Berge, blz. 62.
50. Een bijzondere situatie deed zich onder de werking van art. 4 van de Zevende Uitvoeringsbeschikking IB 1941
voor, omdat de belastingrechter anders dan de administratie - in de toenmalige leer - geen lagere verhoging kon
opleggen dan de wettelijke Onder invioed van J.P. Scheltens, Maandblad voor belastingrecht mei  1957, W.E.
Kremer, Belastingbeschouwingen A.W. 16/5, februari 1966, Van der Linden, FED AWR: Art. 3:4 i s een rechter-
lijk respect ontstaan voor de in de aanslag verdisconteerde percentuele kwijtschelding, maar niet langer voor de
omvang van de verhoging. De huidige rechtetijke taakopvatting houdt indat een verlaging van de aanslageeneven-
redige vermindering van de verhoging betekent.  Vgl.  advocaat-generaal Van Soest  in zijn conclusie voor  HR 23
juni 1976, BNB 1976/199; Hof Leeuwarden 23 maart 1979, BNB 1980/249. Zie ook § 5, lid 2 van de Leidraad
administratieve boeten  1971,  §  5,  lid  3  van de Leidraad administratieve  boeten  1984.
51. Meyjes-Van Soest-Van den Berge, blz. 89.
52. HR 6 april 1927, B. 4044; HR 14 december 1960, BNB 1961/57; HofArnhem 6 februari 1962, BNB 1962/177;
HR 12 december 1973, BNB 1974/11.
53. Asser-Scholten (Algemeen  Decl),  blz.  24.
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'die de rechter heeft toe te passen, ook indien partijen er geen beroep op hebben gedaan. in ons verband heeft
zij geen ander doel dan om regels van dwingend recht te karakteriseren; het is nog niemand gelukt uit het begrip

'openbare orde' een criterium af te leiden, dat bij scheiding van dwingend en aanvullend recht van enig nut zou
zijn'

Scholten acht 'openbare orde' en 'dwingend' dan ook synoniem.54 Men kan naar ik
meen evenwel niet stellen dat een regel van openbare orde een andere, evenzeer dwing-
endrechtelijke, bepaling opzij zet. In die zin is openbare orde geen dwingender recht. Zo
achtte de rechter vroeger in het algemeen alle bepalingen van het materiele belastingrecht
- uitzonderingen vormden bijvoorbeeld de keuzerechten in de winstsfeer - van openbare
orde.SS De rechter achtte zich evenwel niet bevoegd in beroep een aanslag te verhogen
indien de inspecteur zich vergist had. Hij zou dan namelijk in strijd komen met een ande-
re dwingendrechtelijke regel dat het de rechter 'niet vrijstaat, een hoogeren aanslag op
te leggen dan waartoe de inspecteur heeft besloten'56, welke regel kennelijk van hogere
orde is. Met andere woorden, openbare orde is een relatief begrip dat geen uitsluitsel
biedt als verschillende dwingendrechtelijke bepalingen om voorrang strijden. Ook in de
tijd is openbare orde een relatief begrip. De rechter is in de loop der jaren anders gaan
denken over zijn bevoegdheid ambtshalve in te grijpen. Zo worden niet langer alle bepa-

lingen van het materible belastingrecht van openbare orde verklaard en behoeft de rech-
ter bij een navorderingsaanslag inkomsten- en vermogensbelasting van een overledene
niet langer ambtshalve na te gaan of deze ten name van de erven is gesteld.57 Het ver-

baast dan ook niet echt dat de Hoge Raad sinds HR 12 december 1972, BNB 1974/11
het diffuse begrip openbare orde niet langer gebruikt, zoals Scheltens terecht signa-
leert.58

Het lijkt ook om andere redenen goed te begrijpen dat de Hoge Raad niet meer van
openbare orde spreekt. De rechtspraak en in haar voetspoor de literatuur heeft naar ik
meen lange tijd onvoldoende onderscheid gemaakt tussen dwingendrechtelijke bepalin-
gen en de rechterlijke opdracht zelfstandig, ambtshalve, feiten te onderzoeken en daarop
het  recht  toe te passen.59 Deze beide figuren noemde men 'openbare orde', daarmee

54. Vgl. J.P. Schekens, Algemene wet, biz. 302.
55. HR 6 juni 1928, B. 4286; HR 17 september 1930, B. 4819; HR 22 november 1933, B. 5513; HR 14 april /937,
B. 6388; HR 15 maart 1939, B. 6881 ; HR 6 december 1939, B. 7041; HR 20 december 1939, B. 7047; HR 3 maart
1948, B. 8511; HR 12 november 1952, BNB 1953/2; HR 24 november 1954, BNB 1955/14; HR 5 december 1956,
BNB 1957/26 met noot van J. Hollander, AB 1957, 104 met noot van J.H.R. Sinninghe Damste; HR 12 mei 1976,
BNB 1976/144.
56. HR 11 december 1918, B. 2110; HR 9 mei 1928, B. 4265. Zie voorts HR 11 december 1918, B. 2110; HR 1
december 1926, B. 3931; HR 28 februari 1934, B. 5787; HR 3 april 1935, B. 5850; HR 4 maart 1936, B. 6064; HR
1 december 1937, B. 6536; HR 11 november 1942, B. 7573; HR 17 oktober 1956, BNB 1956/313 met noot van
M.J.H. Smeets, HR 7 november 1956, BNB 1956/344, HR 3 januari 1979, BNB 1979/71 met noot van H . Schutte-
vir.

57. ln art. 16 AWRisde in art. 1 Zevende Uitvoeringsbeschikking IB 1941 en art . 38 Wet VB 1892 voorgeschreven
verplichting de aanslag ten name van de erfgenamen te stellen niet overgenomen. Zie voorts Hof Arnhem 23 no-
vember 1965, BNB 1966/168; J.P. Scheltens, Algemene wet, blz. 478 e.v.
58. Aldus blijkt ook uit een jurisprudentie-onderzoek in de BNBdat ik heb verricht met behulp van Kluwers fiscale
databank. Zie voorts J.P. Schekens, noot bij HR 12 maart 1980, BNB 1980/115.
59. J. van der Poet, Rondom compositie en compromis, biz. 332, maakt wei onderscheid tussen dwingend recht
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miskennend dat de eerste uitsluitend betreft een toepassing 'ambtshalve' van dwingend
recht, terwijl de tweede bovendien impliceert een onderzoek ambtshalve van de feiten
voordat het recht wordt toegepast. Als de rechter derhalve het materiele belastingrecht
van openbare orde verklaarde was dat in de eerstbedoelde, onderzocht hij een be-
roepstermijn, dan was dat in laatstbedoeldezin. Het voorgaande maakt duidelijk dat het
begrip openbare orde verouderd is en - althans op grond van de rechtspraak - geen juist
inzicht biedt. Om die reden verdient het woord een zorgvuldig gebruik. Het lijkt mij ech-
ter - anders dan Scholten60 meent - niet juist alle voormelde verschijnselen slechts met
de term dwingend recht af te doen. Binnen het dwingend recht moet worden onderschei-
den de categorie bepalingen die de rechter opdragen ambtshalve feiten te onderzoeken.

Intussen is het interessant te onderzoeken waarom een bepaling tot die categorie be-
hoort. Daartoe wil ik een tweetal bepalingen nader bezien. Waarom, zo kan men zich
afvragen, moet de rechter wel ambtshalve nagaan of de termijn waarbinnen een navorde-
ringsaanslag moet worden opgelegd niet is overschreden, maar niet of er een navordering
rechtvaardigend 'nieuw feit' is?6' De wetsgeschiedenis geeft niet of nauwelijks aankno-
pingspunt voor dit verschil.62

Nu de wetsgeschiedenis daarvoor geen aanknopingspunten biedt lijkt het zinvol
rechtspraak en literatuur op dit punt te bezien.

In de ogen van Meyjes hebben de regels van openbare orde bestaansrecht, omdat ze
o f de belastingplichtigen beschermen tegen niet op de toepasselijke rechtsregels steunen-
de heffingen, dan wel de administratie tegen een daarin geen grond vindende aantasting
van haar beslissing.6' Deze bepalingen ontlenen hun bijzondere kwalificatie derhalve
aan hun functie.

Opvallend is dat deze voorrang niet door de wetgever, maar door de rechter, in het bij-
zonder door de Hoge Raad, wordt aangegeven. Indien de rechter in een geschil de termijn
van het derde lid van art. 16 AWR wdl, maar'enig feit' van het eerste lid niet ambtshalve
wenst te onderzoeken, geeft hij daarmee dan ook aan dat hij het eerste element essentitler
vindt voor de rechtsgeldigheid van de aanslag dan het tweede.

De rechter legt zich als het ware zelf de verplichting op met betrekking tot een bepaald
punt, wat partijen er ook van vinden, niet-ingenomen stellingen en bovendien niet gestel-
de feiten te onderzoeken.64 In de meeste gevaHen lijkt deze zelfdiscipline gerechtvaar-
digd. Men moet er, bezien vanuit een oogpunt van rechtsgelijkheid en proceseconomie,

en openbare orde, maar geeft geen duidelijk arbakening. Asser-Scholten (Algemeen deel) biz. 24, wil geen onder-
scheid maken tussen dwingend recht en openbare orde. P. Meyjes, blz. 98 maakt evenmin onderscheid en noemt
beide figuren openbare orde. Vgl. J.P. Scheltens, Algemene wet. blz. 302 e.v.
60. Asser-Scholten (Algemeen deel), blz. 24.
61. Art. 16, leden 3 en 1, AWR. Zie betreffende de termijn: HR 25 mei 1955, BNB 1955/261 met noot van H.J.
Hellema, AB 1955,451 met noot van J.H.R. Sinninghe Damste en inzake het nieuwe feit: HR 30 december 1925,
B. 3716; HR 12 januari 1977 met conclusie van advocaat-generaal Van Soest, BNB 1977/74 met noot van J.P.
Scheltens.
62. MvT, Zitting 1954-1955,4080, nr. 3, blz. 16, lk.
63. Meyjes-Van Soest-Van den Berge, blz. 89.
64. HR 7 maart 1928, B. 4235; HR 11 juni 1952, B. 9235; Hof Amsterdam 22 mei 1975, BNB 1977/7.
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immers niet aan denken dat bezwaar- en beroepstermijnen onderwerp van overleg zou-
den kunnen zijn, of dat partijen zelf de rechterlijke competentie zouden bepalen.

Een onderscheidend element lijkt voorts dat de rechter alleen gedwongen wordt tot een
feitelijk onderzoek als dat betrekkelijk eenvoudig is. Aldus ook J. van Soest die opmerkt,
dat het nieuwe feit niet tot de openbare orde behoort omdat het afhankelijk is van een
complex van factoren, zulks in tegenstelling tot 'aangelegenheden die uit de stukken van
het geding in de regel onomstotelijk naar voren zullen komen'. Hij wijst hierbij in het
bijzonder op voorschriften omtrent de rechterlijke bevoegdheid en de ontvankelijkheid
van een beroep.65 In die gevallen gaat het inderdaad om relatief eenvoudig vast te stellen
feiten. Van Soest's opvatting gaat evenwel niet op voor de opdracht die de rechter volgens
de heersende leer heeft, niet alleen de thans in art.  29 AWR neergelegde verplichte toede-
ling van de bewijslast ambtshalve toe te passen, maar ook de voor die constatering beno-
digde feiten ambtshalve te onderzoeken. Als men bijvoorbeeld aan de plicht tot het doen
van de vereiste aangifte voor de inkomstenbelasting denkt zou dat kunnen inhouden een
onderzoek naar de betrouwbaarheid van de boekhouding. Voorwaar, geen eenvoudig
onderzoek.

De stelling van Van Soest past dan wel niet geheel in het kader van het positieve
recht66, in het wenselijke recht verdient zij een plaats. Met voorbijgaan aan de oudere
rechtspraak67 lijkt het te verdedigen dat de rechter 'slechts' art. 29 AWR behoeft toe te
passen als de feiten daarvoor zijn komen vast te staan, zonder dat hij zelfstandig behoeft
te onderzoeken of belanghebbende niet aan de in art. 29 AWR genoemde verplichtingen
heeft voldaan, ingeval noch hij, noch de inspecteur daarvoor feiten of stellingen heeft
aangevoerd.68 Een belangrijk voordeel van deze zienswijze is dat het voorkomt dat van
de rechter meer wordt gevergd dan redelijk is.

In welke gevallen nu onderzoekt de rechter de feiten ambtshalve? De eerste - en vrijwel
belangrijkste - groep betreft de wettelijke termijnen: de termijn voor het opleggen van
een belastingaanslag69, de termijn voor bezwaar, beroep en verzet, alsmede voor som-
mige verzoekschriften. 70

Een tweede groep gevallen betreft de competentie van partijen en van de rechter
zelf.71 Ten slotte zijn er nog regels die een goede procesorde moeten garanderen, zoals

65. Conclusie voor HR 12 januari 1977, BNB 1977/74.
66. HR 31 december 1924, B. 3569, HR 24 juni 1936, B. 6136; Meyjes-Van Soest-Van den Berge, biz. 101; H.J.
Hofstra in zijn noot bij HR 28 maart 1979, BNB 1979/169; J.W. van den Berge, WPNR 1982/561. Zie evenwel
aant. 6 op art. 29 AWR, Vakstudie Algemeen deel.
67. HR 26 juni 1935, B. 5891.
68. Vgl. HR 9 februari 1927, B. 4000; HR 28 maart 1979, BNB 1979/169 waren de feiten genoegzaam komen vast
te staan. De rechter moest  in die gevallen 'slechts' het dwingendrechtelijke  art.  80 Wet  IB  1914,  respectievelijk
art. 29 AWR toepassen. Zie HR 7 maart 1979, BNB 1979/114; HR 31 augustus 1983, BNB 1983/281.
69. HR 25 mei 1955, BNB 1955/261 met noot van H.J. Hellema, AB 1955, 451 met noot van J.H.R. Sinninghe
Damste; Meyjes-Van Soest-Van den Berge, biz. 90. Vgl. HR 6 juli  1983 met conclusie van advocaat-generaal Van
Soest, BNB 1984/30 met noot van J.P. Schettens.
70. O.a. HR 13 oktober 1926, B. 3905; HR 6 april 1927, B. 4044; HR 8 juni 1927, B. 4071 ; HR 12 december 1973,
BNB  1974/ 11.  Vgl. aant.  2 op art.  18b Wet ARB, Vakstudie Algemeen deel inzake het verzetschrift. Ik doel hier
bijvoorbeeld op een verzoekschrift ex art. 60 AWR en ex art.  17a Wet ARB.
71. O.a. HR 14 november 1928, B. 4395; HR 7 maart 1956, BNB 1956/134; HR 11 mei 1977, BNB 1977/141.
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die dat op meer dan een bezwaarschrift niet mag worden beslist bij 6dn uitspraak72, en
dat een bezwaarschrift gericht tegen meer belastingbeschikkingen moet worden
gesplitst.73

9.3.5. VASTSTELLING VAN DE FEI'TEN

9.3.5.1.  Stelplicht

In het belastingrecht wordt de omvang van de rechterlijke controle mede bepaald door
de zgn. stelplicht, welke inhoudt dat partijen gehouden zijn de feiten, te weten de blote
feiten en de rechtsfeiten, waarop hun vordering en verweer berusten, te stellen, dat is aan
de rechter mede te delen. 74

De rechter is namelijk niet gehouden een onderzoek in te stellen naar niet gestelde fei-
ten, tenzij het gaat om elementen die hij ambtshalve moet onderzoeken.A Het woord
stelplicht geeft in feite een vertekend beeld. Niemand, ook de rechter niet, kan een partij
dwingen feiten te stellen.76 Gebreken op dit punt zullen echter in het nadeel van de nala-
tige partij uitvallen, zoals art. 15, lid 3, Wet ARB nog eens inscherpt. Evenals partijen
hun grieven en verweer kunnen aanpassen staande het geding, kunnen in beroep, zelfs
nog ter zitting, nieuwe feiten worden gesteld of wijziging worden aangebracht in de
gestelde feiten. Een beperking is gelegen in een goede procesorde die tardief ingebrachte
grieven en verweren en gestelde of gewijzigde feiten tegengaat. Aldus wordt voorkomen
dat een partij ter zitting wordt overrompeld en onvoldoende verweer zou kunnen voeren.
De stelplicht gaat beide partijen aan, derhalve ook de administratie. Als de administratie
op dit punt in verzuim blijft zullen de door belanghebbende gestelde feiten als on-
weersproken komen vast te staan en voor erkend worden gehouden. Ten Berge en Tak
menen dat het feitencomplex dat aan de bestreden beschikking ten grondslag ligt als uit-
gangspunt geldt, en dat om die reden de administratie niet verplicht zou zijn zich te ver-
weren met een verweerschrift of zoals, in casu, een vertoogschrift.77

Naar ik meen moet men onderscheiden tussen het stellen van een petitum, een eis, en
het stellen van feiten, die mede het fundamentum petendi gaan vormen. Omdat in het
administratief procesrecht de aangevochten beschikking het standpunt van de admi-
nistratie bevat moet de belanghebbende zijn standpunt in het beroepschrift formuleren.
In de beschikking en het beroepschrift kunnen daarnaast feiten zijn gesteld, maar als dat
niet het geval is staan beide partijen wat dit betreft op gelijke hoogte. Dat de administra-
tie niet verplicht is een verweer- of vertoogschrift in te dienen hangt samen met de om-

72. HR 22 februari 1928, B. 4228; HR 3 april 1963, BNB 1963/128 met noot van P. den Boer, Hof Amsterdam
11  januari  1968, FED Gem.bel.:  96; Hof Leeuwarden 13 september  1966, FED Gem.bel.:  83.
73. Hof's-Gravenhage 22 januari 1969, BNB 1970/53; HR 14 mei 1969, BNB 1969/143 met noot van G.W. Toe-
bes, V-N 1969, blz. 516, Hof Arnhem 10 oktober 1978, V-N 1979, biz. 1015.
74. Vgl. Meyjes-Van Soest-Van den Berge, biz. 84, waarin in plaats van vorderingen en verweer het mijns inziens
vagere woord 'conclusies' wordt gebruikt.
75. Zie W.P. van Sikkelerus, WFR 1965/4734.
76. Ch.J. Langereis, Belastingprocedures, blz. 77.
77. Ten Berge-Tak, blz. 278.
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standigheid dat het beroepschrift het beroep opent, terwijl het standpunt van de admi-
nistratie uit de bestreden beschikking blijkt, maar dat heeft, althans voor het belasting-
recht, niets te maken met een stelplicht.

9.3.5.2. Aanvullingen en wijzigingen door partijen

Vormen de vordering en het verweer in het belastingrecht de krijtlijnen waarbinnen het
geschil zich afspeelt, ook de op de procedure betrekking hebbende feiten bepalen de om-
vang van het geschil. Voor het begrip feit moet hier worden gelezen zowel een zuiver feit,
als een rechtsfeit: een feit waaraan het recht de door haar ingeroepen gevolgen hecht. 78

Behalve ingeval het gaat om feiten die de rechter ambtshalve moet onderzoeken, zoals
die met betrekking tot zijn eigen bevoegdheid of tot fatale termijnen, moet hij zich hou-
den aan de feiten die:
a. door partijen zijn gesteld;
b. de rechter in zijn kwaliteit tijdens het geding waarneemt;
c. van algemene bekendheid zijn.
Het is hem verboden ambtshalve de feitelijke gronden van een partijstandpunt aan te vul-
len. Doet hij dat wel dan treedt hij buiten de rechtsstrijd en is zijn uitspraak vatbaar voor
vernietiging.

In deze paragraaf komen de door partijen of door 66n der partijen gestelde feiten aan
de orde. Wat de eiser in het geschil betreft, vormen de door hem gestelde feiten veel meer
het fundamentum petendi dan de grondslag van zijn vordering. Hij zal in zijn beroep-
schrift dan ook niet alleen zijn vordering maar ook deze feiten vermelden.

De belastingadministratie volstaat bij haar verweer in de regel niet met een verwijzing
naar de aangevallen beschikking, maar zal mede reageren op de in het beroepschrift vcr-
melde vordering en de gestelde feiten. Voorts voegt de administratie daaraan stukken toe
zoals een kopie van het aangiftebiljet, het bezwaarschrift en de uitspraak op het bezwaar-
schrift. Ook de feiten voorkomend in deze stukken behoren naar ik meen tot de gestelde
feiten.79 Weliswaar kunnen partijen in de beroepsfase terugkomen op de door hen in de
bezwaarfase ingenomen stellingen en gestelde feiten, maar door overlegging van de stuk-
ken van de bezwaarfase krijgen feiten waarop niet wordt teruggekomen in het beroep
eenzelfde positie als eerst in beroep gestelde feiten.

Zoals reeds is gememoreerd kunnen partijen ook na de wisseling van de schriftelijke
stukken nieuwe feiten, grieven of verweren aanvoeren, en reeds aangevoerde feiten en
stellingen wijzigen. Anders dan in het burgerlijk procesrecht is deze mogelijkheid niet
in de wet verankerd.80 In het belastingprocesrecht is deze mogelijkheid zelfs toegelaten
op de mondelinge behandeling. 81

78. HR 26 mei 1954. BNB 1954/235.
79. Men kan zich afvragen of de administratie om die reden niet gehouden is het bezwaarschrift als bijlage toe
te voegen krachtens art. 8, lid 3, Wet ARB jo. § 6, lid 3, letter d, Instructie beroepsschriften, Beschikking van
de Minister van Financien van 19 februari 1957, nr. C 7/2510.
80.  Vgl.  art.  134  Rv. Zie hierover Van Rossem-Cleveringa, Burgerlijke rechtsvordering, biz. 599-605.
81. Ook kan deze wijziging aan de orde komen bij de behandeling door de raadsheer-commissaris Cart.  162 Wet
ARB).
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Ingeval een partij de ander niet v66r de zitting van de gedragswijziging op de hoogte
stelt, zoals in het burgerlijk geding gebruikelijk is, kan deze in zijn procesvoering ge-
schaad zijn. Zo de rechter die mening - mogelijk na een beroep van de gelaedeerde partij
- is toegedaan, kan hij deze nieuwe of veranderde stelling buiten beschouwing laten. Het
is hier niet de plaats om daarop verder in te gaan.82 Voor deze studie is van meer beteke-
nis dat naar ik meen het hiervoor gereleveerde niet alleen geldt voor grieven en verweren,
maar ook voor door partijen gesteldefeiten die aan reeds eerder vermelde of nieuw aan-
gevoerde grieven of verweren ten grondslag liggen.81 Het belang van deze zienswijze is

dat het rechterlijk oordeel over deze 'nova' ook gevolgen heeft voor de omvang van de
rechtsstrijd.

9.3.5.3. Aanvulling of wijziging van de feiten door de rechter

De belastingrechter is in beginsel lijdelijk ten opzichte van de feiten. Dit houdt in dat hij
niet ambtshalve de gestelde feiten aanvult. Hiervoor is reeds opgemerkt dat er op deze
regel uitzonderingen zijn, zoals het onderzoek dat hij ambtshalve verricht naar de feiten
die betrekking hebben op de 'openbare orde'.

Voorts zijn er feiten die de rechter bemerkt in de loop van een procedures4, de proces-

suele feiten, en de feiten van zo algemene bekendheid dat zij zelfs niet gesteld behoeven
te worden, bijvoorbeeld als het gaat om voor ieder toegankelijke bronnen.85 Maar Van
een echte aanvulling of wijziging is in die gevallen geen sprake, in tegenstelling tot de ge-
vallen waarin hij gestelde feiten ambtshalve onderzoekt en voor onjuist houdt.

Met dit op de jurisprudentie gebaseerde beeld is de functie van de belastingrechter wel-
licht als te lijdelijk geschetst.86 Naar mijn - niet zeer uitgebreide - procesrechtelijke er-
varing treedt de rechter ook op feitelijk terrein actiever op, met name in meer gecompli-

ceerde gevallen. Het komt regelmatig voor dat de rechter aan het begin van een zitting
een incompleet beeld heeft van de geschilpunten en de daaraan ten grondslag liggende

feiten. Door het stellen van gerichte vragen aan de partijen poogt hij de ontbrekende
stukjes van de puzzle te vinden.

Dit is begrijpelijk. Men kan zich moeilijk voorstellen dat de rechter zich bijvoorbeeld
door een door de partijen opgeworpen rookgordijn ervan laat weerhouden zicht te krij-
gen op het geheel. Voorts kan hij door vragen te stellen aan een partij omtrent de vorde-

ring o f het verweer behulpzaam zijn bij het verbeteren van diens standpunt en de daaraan
ten grondslag liggende feiten. Het spreekt vanzel f dat de rechter actiever optreedt  naar-
mate een partij - meestal de belanghebbende, maar incidenteel ook een administratie -

82. Ziehierover W.P. van Sikkelerus, WFR 1965/4734, Meyjes-Van Soest-Van den Berge, biz. 150-152, Vakstudie

Algemeen deel, onderdeel  Wet  ARB,  aant.  12 op art.  14.
83. Wellicht anders: Meyjes-Van Soest-Van den Berge, biz. 150-152, alwaar uitsjuitend wordt gesproken van grie-
ven of (ver)weren.
84. HR 21 februari 1940, B. 7117; HR 22 mei 1929, B. 4516.
85. HR 7 april 1971, BNB 1971/99; HR 16 januari 1985, V-N 1985, biz. 448; H R 3 april 1985, V-N 1985, biz. 1096.
86. Vgl. HR 21 februari 1940, B. 7117; HR 5 oktober 1955, BNB 1955/349.
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minder deskundig is. Het vorenstaande - dat vanwege het normaliter ontbreken van een

proces-verbaal van de zitting niet in de jurisprudentie naar voren komt - zal duidelijk
maken dat de belastingrechter aanzienlijk minder lijdelijk is dan de burgerlijke rechter.
Deze actievere opstelling is te waarderen vanuit de rechtsbescherming die met name de

niet-deskundige (of door een deskundige bijgestane of vertegenwoordigde) burger van
de rechter verwacht.87

9.3.5.4.  Niet-betwiste feiten

Gestelde feiten, die door de wederpartij niet of niet voldoende zijn weersproken, worden

in de regel voor erkend gehouden. Onvoldoende weersproken wil zeggen dat een partij
de feiten zonder behoorlijke opgaaf van redenen heeft betwist, wanneer dat mag worden
verwacht.88 Feitelijke stellingen mogen niet als onweersproken gelden op de enkele
grond dat de belanghebbende niet op de mondelinge behandeling is verschenen.89 In.
dien de rechter de gestelde feiten in laatstbedoelde geval wil laten meewegen in de uit-
spraak zal hij ze waarschijnlijk of aannemelijk moeten achten.

9.3.5.5.   Wijzigingen  van  omstandigheden  tijdens  de  procedure

Tijdenseen procedure kunnen zich wijzigingen voordoen die de uitkomstervan beinvloe-
den. Men kan hierbij denken aan wetgeving waaraan de wetgever terugwerkende kracht
verleent, aan jurisprudentie, maar ook aan later bekend geworden feiten die een bepaald
licht op de bestreden belastingbeschikking werpen.

Wetgeving met terugwerkende kracht zal het belastingproces niet snel beYnvloeden,
omdat de terugwerking meestal niet meer dan enkele maanden, hooguit 66n & twee jaren
bedraagt.90 De belastingprocedure duurt in de regel langer, zodat een zodanige wijzi-
ging in die gevallen daarop niet van invloed is. Niettemin is soms een wetswijziging inge-
voerd die een zeer ruime terugwerkende kracht had, zoals art. 44 Wet IB 1964, en derhal-
ve inderdaad een lopende procedure kan hebben beinvloed. Ook verkrijgen bilaterale be-
lastingverdragen nog wel eens terugwerkende kracht. 91

Rechtspraak heeft in Nederland in feite altijd terugwerkende kracht doordat de rechter
een oordeel geeft over een rechtsbetrekking uit het verleden, dat ook voor andere rechts-

betrekkingen van betekenis kan zijn. Dit is in het bijzonder het geval bij rechtspraak van
de Hoge Raad. Zeer duidelijk moet deze kracht onlangs zijn gevoeld toen de hoogste be-

87.  Zie ook J. Spaanstra in zijn opstel Uittokking tot cassatie,  in de bundel Van wet naar recht,  blz.  209
88. Meyjes-Van Soest-Van den Berge, biz. 93.
89. HR 5 november 1980, BNB 1980/337; HR 10 maart 1982, BNB 1982/103, FED Adm.Rechtspr.: Art. 17 : 55
met noot van Ch.J. Langereis.
90, Zie hierover H. Prast, Terugwerkende kracht op het gebied van belastingwetgeving.
91.Vgl. o.a. J.E.A. M. van Dijck, WFR 1964/4724 en 4776; Ch.P.A. Geppaart, FED: Literatuur 205, J.S. Rijkels,
MAB 1971, biz. 284, J.C.K.W. Barrel, inkomstenbelastingaspecten van de opbrengst van aandelen, biz.  114.
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lastingrechter op een aantal rechtshandelingen art. 31 AWR (richtige heffing) van toe-
passing heeft verklaard.

Bij de behandeling van het Ontwerp-AWR in de Eerste Kamer zijn vragen gesteld of
dit verrassingselement niet zou kunnen worden uitgeschakeld, doordat de Hoge Raad bij
afwijking van doctrine en jurisprudentie aan zijn beslissing posterieure werking zou ge-
ven. De bewindslieden van Financien en Justitie voelden daar niet voor. Eerstgenoemde
voerde daartegen aan'dat voor de belastingplichtige, die zich door een bekwaam deskun-
dige heeft laten voorlichten, een wijziging in de jurisprudentie zelden, zo a/ ooit, een vol-
komen verrassing zal zijn (cursivering niet in het origineel).92 Na deze boude bewering
volgde de daarmee tegenstrijdige opmerking dat ingeval de praktijk steunde op ministe-
riele aanwijzingen, door de minister in het verleden een tegemoetkomend standpunt is
ingenomen.

Helaas  is het hierbij gebleven.  De  met  name in de Verenigde Staten  door de rechter
nog wel eens toegepaste zgn. 'prospective overruling' heeft in belastingzaken (nog) geen
ingang gevonden.91 In burgerlijke zaken heeft de Hoge Raad enkele malen in het
stierkag-arrest   en het pensioenverrekenings-arrest'5, deze voor  de rechtspraktilk be-
langrijke methode wei toegepast. Ook in belastingzaken zou naar ik meen de rechtszeker-
heid zeer gebaat zijn bij een toekomstige werking, bijvoorbeeld ingeval de Hoge Raad
zou afwijken van een constante rechtspraak op een wijze die zelfs door bekwame be-
lastingkundigen niet te voorzien is geweest, en de afwijking diep ingrijpt in het maat-
schappelijk verkeer. Men kan bijvoorbeeld denken aan het geval dat de Hoge Raad zou
oordelen dat op 'gekochte' goodwill niet kan worden afgeschreven.

Ook andere elementen dan wetgeving en rechtspraak kunnen van invloed zijn op de
belastingbeschikking. Men kan denken aan omstandigheden die zich na afloop van een
kalenderjaar of boekjaar hebben voorgedaan, maar de jaarwinst of stakingswinst van
het desbetreffende jaar nog beinvloeden. Zo heeft de Hoge Raad in een arrest van 29 ja-
nuari 1958 beslist dat de waardering van vorderingen voor de jaarwinst volgens goed
koopmansgebruik moet geschieden met inachtneming van alle omstandigheden, waar-
door de grootte of de waarde van de vordering op de balansdatum kan worden beinvloed,
zoals die omstandigheden die de belastingplichtige ten tijde van het opmaken van de ba-
lans bekend zijn of na onderzoek bekend kunnen zijn.96 Gaat deze omstandigheid nog
vooraf aan een balansdatum en derhalve normaliter aan een belastingaanslag over het
desbetreffende jaar, anders is het gesteld met de situatie vermeld in een arrest van 4 no-
vember  1981, BNB 1981/336.  De Hoge Raad oordeelde daarin,  dat een vordering niet
alleen moest worden beoordeeld naar de op het tijdstip van het opmaken van de eindba-
lans bekende omstandigheden, doch mede naar eerst later bekend geworden omstandig-
heden welke op de destijds bestaande toestand licht kunnen werpen.

92. MvA, Eerste Kamer, Zitting 1954-1955, nr. 7a, biz. 5.
93. Vgl. W. van den Bergh, AA 1975, biz. 297, H.U. Jesserun d'Oliveira, in de bundel Speculum Langemeijer,
biz. 240.

94. HR 7 maart 1980, NJ 1980, 353 met noot van G.J. Scholten.
95. HR 27 november 1981, RvdW 1981, 157, waarover H.C.F. Schoordijk, WFR 1982/5534.
96. BNB 1958/112, met noot van M.A. Wisselink. Anders: B.C. Punt. biz. 211.
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9.4. Devolutieve werking van het beroep. Administratieve bestuurs- en beleidsvrijheid

9.4.1. INLEIDING

Het beroep in belastingzaken kenmerkt zich door zijn devolutieve werking. In het bur-
gerlijke procesrecht heeft het appel een devolutieve werking, hetgeen betekent dat na ap-
pt! van een eindvonnis de gehele zaak wordt a fgewenteld van de lagere op de hogere rech-
ter en dus aan het oordeel van de lagere rechter wordt onttrokken.97 In het belasting-
recht betekent de devolutieve werking dat de aangevochten belastingbeschikking door
de belastingrechter, zo het beroep gegrond is, wordt vernietigd en gewijzigd. De rechter
kan dus niet volstaan met vernietiging en verwijzing van de zaak naar de administratie
met de opdracht haar verder af te doen met inachtneming van zijn beslissing. Anders dan
in het burgerlijk procesrecht waarbij de rechter in eerste aanleg zich van enige verdere
actie onthoudt, is in het belastingrecht een zaak waartegen beroep loopt niet geheel ont-
trokken aan het oordeel van de administratie. Zij kan immers, ook hangende het geschil,
de omvang van de strijd beperken door een belastingaanslag alsnog ambtshalve te ver-
minderen. Voorts kan zij de over dat jaar verschuldigde belasting verhogen door - indien
aan bepaalde voorwaarden is voldaan - een naheffings- o f navorderingsaanslag op te leg-
gen. Tegen laatstgenoemde aanslagen staan weliswaar afzonderlijke rechtsmiddelen
open, maar zij betreffen dezelfde materible belastingschuld als waarop de aangevochten
belastingaanslag ziet. De Hoge Raad heeft meermalen beslist dat de rechter, afgezien van
een enkele uitzondering, niet bevoegd is tot terugwijzing, omdat hij in eerste aanleg
beslist: de bezwaarprocedure is immers niet als een instantie in de belastingprocedure te
beschouwen.98 Als men de overige administratieve rechtsgangen beziet waarin de devo-
lutieve werking van het beroep eerder uitzondering dan regel is , komt deze argumenta-
tie wat in de lucht te hangen. '00 Het ABAR-rapport constateert dat de wetgever minder
bezwaar ziet tegen een ingrijpen van de administratieve rechter in de sfeer van het
bestuursbeleid wanneer het gaat om sterk gebonden beschikkingen, zoals die op het ge-
bied  van het sociale verzekeringsrecht  en het belastingrecht.

Men kan inderdaad aannemen, ook al is dat argument niet explicite in de rechtspraak
te vinden, dat deze opstelling van de belastingrechter mede is bepaald door het ontbreken
van een wettelijk bepaalde beleidsvrijheid voor de inspecteur. In het belastingrecht heeft
niet de wetgever maar de rechter, met name de Hoge Raad, voor deze opstelling gekozen:
de devolutieve werking van het beroep in belastingzaken is in hoofdzaak rechtersrecht.

En juist op een punt waar de wetgever de inspecteur weI beleidsvrijheid heeft gegund,
te weten bij de kwijtschelding van administratieve boeten, heeft deze - al blijkt het niet
uit de wet - de rechter ook de bevoegdheid gegeven de inspecteur, zo nodig, direct te cor-

97. Hugenholtz-Heemskerk, biz. 174.
98. Zie HR 15 april 1953, BNB 1953/155 met noot van H.J. Hofstra.
99. Rapport-ABAR, biz. 377; B.C. Punt, blz. 198.
100. Idem J.A. Smit, FED beschouwingen: 104, verso.
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rigeren.'01 Over de devolutieve werking van het beroep in belastingzaken wordt in de li-
teratuur veelal in positieve zin geoordeeld'02, maar er zijn ook andere geluiden. Deze be-
treffen vooral het voornoemde geval waarin de inspecteur een wettelijke beleidsvrijheid
toekomt.'01  In die situatie staan Geppaart en Peters een terugwijzing  naar  de  admi-
nistratie voor.'04 Verder gaat J.A.  Smit, die een terugwijzing ook voorstaat in situaties
waarin  de  inspecteur  geen  beleidsvrijheid  heeft, en formele beginselen van behoorlijk
bestuur heeft geschonden.'05 Onder deze formele beginselen worden verstaan de begin-
selen van behoorlijk bestuur die niet zien op de inhoud, maar op de totstandkoming van
de belastingbeschikking, zoals het motiveringsbeginsel en het zorgvuldigheidsbeginsel.
De devolutieve werking van het beroep behoeft nog niet mee te brengen dat zodanige ge-
breken gemaakt bij de totstandkoming ongestraft blijven, maar voor de hand liggend is
het wel. Welke rechter zal immers een aanslag vernietigen omdat de uitspraak op het be-
zwaarschrift onvoldoende gemotiveerd is? Terugwijzing zou de administratie kunnen
dwingen tot een betere motivering. Maar is het opheffen van de devolutieve werking van
het beroep in belastingzaken wel een juist medicijn om de administratie te houden aan
formele rechtsbeginselen? Er laten zich ook andere oplossingen denken.

Zo zou de wetgever de rechter ook de mogelijkheid kunnen bieden de administratie
te veroordelen tot de genormeerde kosten van het proces als een afwijzende uitspraak op
bezwaarschrift niet is gemotiveerd.'06 Terugwijzing naar de administratie strijdt immers
met het 'lites finiri oportet' - het beginsel dat aan een geschil eens een einde behoort te
komen - en luidt het begin van een nieuwe bezwaarprocedure in, waarschijnlijk gevolgd
door opnieuw beroep en wellicht cassatieberoep. '07 Een en ander impliceert eerder een
taakverzwaring dan een -verlichting voor de rechter en betekent voor de belanghebbende
een nog langer wachten tot zekerheid is verkregen. Deze bezwaren, die ook voor andere
onderdelen van het administratief recht gelden, krijgen in het belastingrecht nog extra
relitf door het ontbreken van een termijn waarbinnen de administratie een bezwaar moet
afdoen.'08 Terugwijzing kan aldus voor een belanghebbende het begin van een lijdens-
weg worden. Bezien vanuit een oogpunt van efficiency - goed recht is snel rechtio9 - ver-
dient handhaving van de devolutieve werking dan ook verre de voorkeur. Ook het argu-
ment dat het doelmatiger kan zijn als de administratie eventuele nadere punten eerst zelf
uitzoekt doet aan deze conclusie geen a fbreuk."0 In plaats van terugwijzing zou hier im-

101. Minister Hofstra, Handelingen Twee(le Kamer, Zitting 1957-1958, nr. 4080, biz. 1022, lk. 'Zodrade inspec-
teur onredelijk heeft gehandeld, mag de rechter de kwijtschelding verhogen tot het bedrag dat hij juist acht'.
102. J.P. Scheltens, blz. 534; W.P. van Sikkelerus, WFR 1977/5341, biz. 1130.
103. Ch.P.A. Geppaart, WFR 1966/4802; anders J.P. Scheltens, De verhoging bij navordering, biz. 74; J.C.J.
van Vucht, WFR 1960/4574, blz. 793.
104. Ch.P.A. Geppaart, WFR 1966/4802; J. Peters, Algemene beginselen van behoorlijk bestuur, biz. 22.
105. J.A. Smit, FED Beschouwingen: 103 e.v.
106. Ch.J. Langereis, WFR 1980/5480.
107. B.C. Punt, blz. 202.
108. Zie daarover onderdeel 5.7.
109. M.R. Reuvers, Geschillen in belastingzaken, blz. 31
110. Vgl. B.C. Punt, biz. 201.
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mers een tussenvonnis, behelzende een verzoek om nadere informatie of een bewijsop-
dracht, zeer goede diensten kunnen bewijzen. m

Hiervoor is vermeld dat terugwijzing van het geschil naar de administratie slechts in
uitzonderingsgevallen plaatsvindt. Daarvan is sprake als de inspecteur op twee bezwaar-
schriften bij 66n uitspraak heeft beslist'12, of als de inspecteur een bezwaarde niet (ade-
quaat) de gelegenheid heeft geboden een bezwaarschrift te splitsen op grond van art. 59
AWR in evenveel bezwaarschriften als er belastingaanslagen zi j n." 1 Voorts is terugwij-
zing geboden als de inspecteur voortijdig een uitspraak op een bezwaarschrift heeft ge-
daan, bijvoorbeeld inzake de premieheffing volksverzekeringen.114  In  al die gevallen

gaat het om verzuimen van de administratie die de aangevochten belastingbeschikking
dermate gebrekkig maken, dat ze, gelet op de beperkte taak van de rechter, niet voor
rechterlijk herstel vatbaar  zijn. 115  Daarnaast  laten  zich nog andere situaties denken
waarin de rechter de inspecteur tot een andere beslissing moet dwingen, zoals het opleg-
gen van belastingaanslagen, en het geven van belastingbeschikkingen waarbij voorhef-
fingen worden teruggegeven. Als de inspecteur bijvoorbeeld geen aanslag oplegt, omdat
hij de belanghebbende, die meent recht te hebben op WIR-premies, niet belastingplichtig
acht voor de vennootschapsbelasting, zal een beroep tegen het besluit geen aanslag op
te leggen (art. 12 AWR) in het voor belanghebbende gunstigste geval slechts leiden tot
een verzoek c.q. de opdracht aan de inspecteur alsnog een zodanige aanslag vennoot-
schapsbelasting op te leggen. De rechter mist zelf de bevoegdheid daartoe.

9.4.2. GEBONDEN EN DISCRETIONAIRE BELASTINGBESCHIKKINGEN

Reeds lang maakt het administratief recht onderscheid tussen de gebonden en de discreti-
onaire of vrije beschikking, tussen gebonden en vrij bestuur. 116 In dat kader wordt de
belastingbeschikking wel eens als het prototype van de gebonden beschikking gezien' 17,

een  zienswijze die bestreden is door Van Soest, Peters, Wisselink en Smit.'18 Laatstge-
noemde schrijver gaat de andere kant uit en betoogt zelfs dat in het fiscale recht nauwe-

lijks meer van gebonden beschikkingen kan worden gesproken.

111. Ch.J. Langereis, noot bij Hof Leeuwarden, 12 november 1982, FED AWR: 29 : 9. Idem J.P.A. Boersma

en J.A. Smit, WFR 1984/5642, biz. 691.
112. HR 22 februari, 1928, B. 4228; HR 12 augustus 1943, AB 1943, 849.
113. Hof's-Gravenhage 22 januari 1969, BNB 1970/53; HR 11 mei 1969, BNB 1969/143 met noot van G.W. Toe-

bes; Hof Arnhem 10 oktober 1978, V-N 1979, biz.  1015; Hof Amsterdam 8 maart 1979, BNB 1980/98.

114. Art. 42, lid 2, AOW; art. 54, lid 2, AWW; art. 61, lid 3, AWBZ; art. 81 AWW; art. 35 AKW; art. 9, lid 1,
School- en cursusgeldwet. Zie o.a. HR 2 juni 1965, BNB 1965/195; HR 4 februari 1970, BNB 1970/64; zie voorts

de rechtspraak vermeld in aant. 22 op art. 25 AWR Vakstudie Algemeen deel.
115. Kwestieus lijkt Hof Amsterdam 21 maart 1984, FED 1985/143.
116. A.M. Donner, Nederlands Bestuursrecht, Algemeen deel, blz. 226 e.v.; B.C. Punt, biz. 193 e.v.; H.J. Hof-
stra, Inleiding, blz. 160 e.v.
i t 7. Van Wijk-Konijnenbelt, biz. 63.
118. J. van Soest, De vorming van stellig belastingrecht door de uitvoerende macht, biz. 9, van dezelfde, De directe

werking van rechtsbeginselen,  biz. 6 e.v.;  J. Peters, Algemene beginselen van behoortijk bestuur,  biz.  23 e.v.:

M.A. Wisselink, MBB 1979, blz. 257; J.A. Smit, FED: Beschouwingen: 103.
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Of en in hoeverre belastingbeschikkingen vrij of gebonden zijn, is doel van dit onder-
zoek. Het antwoord op deze vraag is van betekenis voor de wijze waarop de rechter de
aangevallen beschikking beoordeelt. Voordat dit onderzoek kan plaatsvinden moeten
eerst de begrippen gebonden en vrij worden gedefinieerd.

Gebonden is een beschikking die op alle punten door de wet wordt gedicteerd en der-
halve in volle omvang door de rechter kan worden getoetst.1„ Alhoewel de rechter haar
rechtmatigheid als uitgangspunt neemt, behoeft hij het standpunt van de administratie
niet te respecteren. Gebonden behoeft evenwel niet in te houden dat onmiddellijk uit de
wet valt af te lezen welke belastingbeschikking in concreto zal worden gegeven.'20 Met
name indien de wet een blanketnorm als aftrekbare kosten of goed koopmansgebruik
vermeldt, zal de uitkomst lang niet altijd voorspelbaar zijn. Dat geldt des te meer indien
over die wettelijke bepaling nog weinig jurisprudentie bestaat. Maar dat doet in het ge-
heel geen afbreuk aan de integrale toetsing door de rechter van de belastingbeschikking
de interpretatie van de inspecteur is verre van sacrosanct. 121

Een vrije of discretionaire beschikking houdt in dat de wet aan de administratie ruim-
te, ' freies Ermessen', biedt, welke de rechter in beginsel moet eerbiedigen. De rechter be-
oordeelt in dat geval veelal vooral aan de hand van de beginselen van behoorlijk bestuur,
of de beschikking correct tot stand is gekomen en of deze in redelijkheid kon worden ge-
geven.

9.4.3.  BESTUURS- EN BELEIDSVRIJHEID  VAN DE ADMINISTRATIE

In de literatuur worden begrippen als bestuur en beleid vaakdoor elkaar gebruikt. Ik zou
hier een onderscheid tussen deze twee begrippen willen maken, door in beleid een
constante (toekomstige) gedragslijn te onderkennen. Beleid omvat aldus meerdere voor-
genomen of verrichte bestuurshandelingen gericht op een bepaald doel.122 Het opleggen
van een aanslag is in die optiek een bestuurshandeling, het geven van een 'inspectiericht-
lijn' - waarover aanstonds meer - een beleidshandeling. Beide begrippen heb ik nodig
om bepaaide activiteiten van de administratie duidelijk te maken. Als in de literatuur be-
treffende rijksbelastingen wordt gesproken over beleidsvrijheid, uitvoeringsbevoegd-
heid, discretionaire bevoegdheid, volgt vaak in 66n adem een algemeen begrip als fiscus,
uitvoerende macht of belastingadministratie'23, waardoor de indruk wordt gewekt als
zou er 66n uitvoerende belastingadministratie zijn. Bezien tegen de achtergrond van

119. Zie B.C. Punt, blz. 193.
120. Anders: M.A. Wisselink, MBB 1979, blz. 257, J.A. Smit, FED: Beschouwingen: 103.
121. Anders dan M.A. Wisselink MBB 1979, blz. 257, meent waardeert niet deambtenaarmaarde belastingplichti-
ge de balanspost, door vermelding ervan op diens aangifte inkomsten- of vennootschapsbelasting. Eerst als deze
waardering niet strookt met de wet (i.c. goed koopmansgebruik) kan de inspecteur ingrijpen. Hier heeft derhalve
niet de inspecteur, maar de belastingplichtige vrijheid van handelen.
122. Vgl. J.H. van Kreveld, biz. 9.
123. Bijv.  J. van Soest, De directe werking van rechtsbeginselen,  blz.  7.  J.A. Smit, FED: Beschouwingen:  103.
Overigens formuleert ook de rechter soms niet erg precies; vgl. HR 6 juni  1979 BNB 1979/211, AB 1979,404.
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bestuurs- of beleidsvrijheid lijkt het exacter onderscheid te maken tussen de diverse

bestuurlijke organen, de Minister van Financien, de directeur, de inspecteur enz. Vanwe-

ge de betrekkelijk geringe rol van de directeur op het gebied van de heffing van belastin-

gen zal ik mij voornamelijk tot de Minister en de inspecteur beperken. De wet verleent
de Minister en de inspecteur, zoals in onderdee14.4 is uiteengezet, afzonderlijke bevoegd-

heden. Zo kan de Minister regelen geven ter uitvoering van de belastingwet en stelt de
inspecteur de aanslag vast.124 Alhoewel de Minister hierarchisch boven de inspecteur
staat heeft hij geen bevoegdheid een aanslag op te leggen, noch deze te dwingen een aan-
slag - op een bepaalde manier - op te leggen. Op zijn beurt is uitsluitend de Minister van
Financien en niet de inspecteur bevoegd krachtens art. 63 AWR voor bepaalde gevallen
of groepen van gevallen tegemoet te komen aan onbillijkheden van overwegende aard.

Daarentegen is de inspecteur met uitsluiting van andere organen gerechtigd ambtshalve
een onjuiste belastingaanslag te verminderen (art. 65 AWR).

Maar ook zonder dat de wetgeving daarvoor aanknopingspunten geeft blijkt in de
praktijk van de belastingheffing dat de administratie haar wettelijke aanspraken niet vol-
ledig wil realiseren. 125  Bij de uitvoering van deze wetgeving wordt door talrijke niet op
de wet steunende - daarmee als regel niet strijdige - bestuurshandelingen de belastinghef-
fing verfijnd, in het algemeen ten gunste van de belastingplichtigen. In hoeverre is de'ad-
ministratie' - om nog even bij dit begrip te blijven - daarnaast bevoegd bestuurs- en be-
leidshandelingen te verrichten die niet op de wet steunen? Deze vraag is in de rechtspraak
en literatuur niet altijd even uitdrukkelijk gesteld. Niettemin verdient deze vraag wel
beantwoording, omdat zij immers bepaalt ofen in hoeverre een belastingbeschikking een
discretionair karakter draagt. Ook hier moet een duidelijk onderscheid gemaakt worden
tussen de bestuursvrijheid van de Minister en die van de inspecteur. Voorts volg ik daar-

bij de indeling van bestuurshandelingen in binnenwettelijke, buitenwettelijke en tegen-
wettelijke bestuurshandelingen, die Van Kreveld126 maakte.Tegenwettelijke bestuurs-

handelingen die in deze onderverdeling een species van het genus buitenwettelijke vor-
men, zijn in dit kader vanwege de werking van het legaliteitsbeginsel slechts relevant in-
dien zij begunstigend zijn. Een bestuurshandeling kan ook wel eens gedeeltelijk begunsti-
gend zijn. Een voorbeeld hiervan is de Resolutie van 22 augustus 1978, op grond waarvan
een belastingplichtige WIR-premie kan verkrijgen, in weerwil van gevestigde
rechtspraak, over de integrale kostprijs van het bedrijfsmiddel, zonder dat rekening
wordt gehouden met een vervangingsreserve of met de zgn. ruilarresten.127 Degene die
een beroep doet op deze resolutie, verplicht zich aldus bij desinvestering af te zien van
de wettelijke mogelijkheid dat de desinvesteringsbetaling c.q. desinvesteringsbijtelling
slechts wordt berekend over maximaal de boekwaarde van het afgestane bedrij fsmiddel.
In het jaar van desinvesteren moet de toezegging door de belastingplichtige op basis van

de resolutie een strikte toepassing van de wet verhinderen. 128

124. Vgl. art. 62 en art. 1 1 AWR.
125. Ch.P.A. Geppaart, Enige problemen in het Nederlands belastingrecht, biz. 21.
126. J.H. van Kreveld, biz. 12,13.
127. Ministeriele Resolutie nr. 278 - 14 894. BNB 1978/268.

128. Vgl. HR 24 december 1975, BNB 1976/51.
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Zou deze belastingplichtige zich nu ondanks deze schriftelijke toezegging in dat jaar
op een strikte wetstoepassing mogen beroepen? Het lijkt mij niet. De belastingplichtige
die zich aldus willens en wetens heeft gebonden, heeft beoogd gebruik te maken van een
regeling, op grond waarvan hij meer WIR-premies in het jaar van investeren kon ontvan-
gen. De werking van de resolutie levert de belanghebbende een liquiditeitsvoordeel op;
terwijl aldus per saldo in de regel niet meer of minder belasting wordt geheven dan in de
door wet en rechtspraak beheerste situatie. Het beroep op een strikte wetstoepassing -
en dus op het legaliteitsbeginsel - gaat wellicht ook niet op, omdat de belastingplichtige
het jaar van investeren en desinvesteren tezamen bezien, niet meer verschuldigd is dan
uit de wet voortvloeit. Bovendien is de in de resolutie neergelegde regeling niet zozeer in
strijd met de wet dat de inspecteur op de nakoming daarvan behoeft te rekenen. 129 In-
dien en voor zover deze op de resolutie gebaseerde regeling duidelijk w81 tot een hogere
belastingschuld zou leiden kan de belastingplichtige zich hiertegen mijns inziens met suc-
ces verzetten.

9.4.4. BESTUURS- EN BELEIDSVRIJHEID VAN DE MINISTER VAN FINANCI*N

De wet bepaalt op talloze plaatsen dat de Minister van Financien bestuursvrijheid toe-
komt. Deze bepaling treft men niet alleen in de AWR - zoals art. 62 en 63 - aan; ook
in heffingswetten zijn vele van dergelijke bepalingen opgenomen. Een zeer duidelijk
voorbeeld van bestuursbevoegdheid geeft art. 29a, lid 5, Wet IB 1964 te zien, op grond
waarvan een bepaalde - ongunstige - regeling buiten werking wordt gesteld als een be-
langhebbende daarvoor 'ten genoegen van onze minister' gegevens aandraagt. Maar
naast de wettelijk bepaalde bestuursvrijheid heeft de Minister een algemene bevoegd-
heid, of, liever gezegd, opdracht om binnen- en buitenwettelijke bestuurshandelingen te
verrichten:30 De doorbraakarresten van 12 april 1978 hebben dat duidelijk gemaakt.
Daarin overweegt de Hoge Raad, zonder te verwijzen naar enig wettelijk fundament,
'dat immers de voor de belastingdienst jegens de volksvertegenwoordiging verantwoor-
delijke bewindslieden bevoegd  zijn (...) nadere regelen te gevenm (...) Opmerkelijk
daarbij is dat het in deze arresten ging om tegenwettelijke beleidsregels. De conclusie
moet dan ook zijn dat de Minister bevoegd is tot binnen-, buiten- en tegenwettelijke
bestuurshandelingen. Deze bevoegdheid wordt enerzijds begrensd door het legaliteitsbe-
ginsel, dat wil zeggen dat een belastingplichtige aldus niet meer verschuldigd kan zijn dan
uit de wet voortvloeit. Anderzijds moet de Minister zich houden aan de algemene begin-
selen van behoorlijk bestuur.

129. Hier zou ik een parallel willen trekken met een fiscale overeenkomst.  HR 3 juni  1981, BNB 1981/230, met
conclusie van advocaat-generaal Mok en noot van H.J. Hofstra.
130. K.C. Davis, Discretionary Justice, btz. 44; J.H. van Kreveld, biz. 33; Ch.J. Langereis, WFR 1984/5629, biz.
318.

131. HR 12 april 1978, BNB 1978/135-137.
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9.4.5. BESTUURSBEVOEGDHEID VAN DE INSPECTEUR

Heeft de inspecteur de bevoegdheid bestuurshandelingen te verrichten, ook als deze
buiten- of tegenwettelijk zijn? Het lijkt niet goed mogelijk deze vraag te beantwoorden
zonder vooraf de wettelijke regeling betreffende de totstandkoming van de belangrijkste
belastingbeschikking: de belastingaanslag, te hebben geanalyseerd. Reeds in vroege

rechtspraak oordeelde de Hoge Raad dat een belastingaanslag rechtstreeks uit de wet
ontstaat  en niet eerst  bij de vaststelling van  de aanslag door  de inspecteur.'32  De  uit  de
wet voortvloeiende belastingschuld noemt men materiele, de andere formele belasting-
schuld. De inspecteur nu heeft de opdracht de materiele belastingschuld, in een aanslag
te concretiseren, daarbij onder meer rekening houdend met de zgn. wils- en keuzerechten
die een belastingplichtige kan uitoefenen.

In een groot aantal wettelijke bepalingen is de inspecteur bevoegdheid gegeven

bestuurshandelingen te verrichten. Zo kan deze inlichtingen verkrijgen krachtens art. 47

AWR, voor de vennootschapsbelasting bedragen vaststellen van de toevoeging aan de

herbeleggingsreserve van een beleggingsinstelling, de aansprakelijkheid bepalen van een
echtgeno(o)«e) voor de inkomstenbelasting enz. Kan de inspecteur naast deze binnen-
wettelijke ook buiten- en zelfs tegenwettelijke bestuurshandelingen verrichten? Naar ik
meen is het begrip bestuurshandeling onvoldoende zuiver om hierop eensluidend te ant-
woorden. Het lijkt zinvol onderscheid te maken tussen de bestuurshandelingen die een

belastingbeschikking voorbereiden en uitvoeren enerzijds, en die, welke het geven van
de belastingbeschikking zelf betreffen, anderzijds. Bij de eerste categorie beschikt de in-

specteur over de nodige bestuursvrijheid; hij bepaalt zelf welke gegevens hij nodig heeft
om een belastingbeschikking te geven, de wijze waarop hij deze verkrijgt enz. Voor zover
de wet de bevoegdheden van de inspecteur niet uitdrukkelijk heeft vastgelegd heeft hij,
uiteraard met inachtneming van de algemene beginselen van behoorlijk bestuur, aldus
een ruime executieve bevoegdheid. Tegen deze achtergrond moet Van Soest op de Be-
lastingconsulentendag 1972 worden begrepen, wanneer deze betoogt dat de inspecteur
bestuursbevoegdheid toekomt indachtig het adagium 'Fortiter in re, suaviter in modo'
van het oude corps studenten aan de Rijksbelastingacademie.131 De voorbeelden die hij

heeft genoemd hebben immers uitsluitend betrekking op de executieve bestuurshande-

ling: het zenden van een aanmaning voordat een naheffingsaanslag wordt opgelegd, het
specificeren van een verschil tussen aangifte en aanslag. Inderdaad heeft de inspecteur

hier bestuursruimte, maar het lijdt geen twij fel dat deze het karakter van de belastingbe-
schikking niet bepaalt. Men kan ook aan bestuurshandelingen denken die w81 direct de

hoogte van de formele belastingschuld kunnen bepalen. Als de inspecteur namelijk een
belastingaanslag, bijvoorbeeld in de inkomstenbelasting oplegt moet hij vaak tientallen

(deel)beslissingen nemen; zo zal hij soms stelposten of afrondingen accepteren, hij zal

132. HR 15 februari 1922, B. 2904; HR 7 juni 1922, B. 2966; HR 19 januari 1955, BNB 1955/81; HR 24 april 1957,

BNB 1957/183. Zie voorts J.H.R. Sinninghe Damstt, Inleiding tot het Nederlands belastingrecht 1940, biz. 104;

J.P. Scheltens, Algemene wet, blz. 326 e.v., H.J. Hofstra, Inleiding, blz. 270 e.v.
133. J. van Soest, De directe werking van rechtsbeginselen, Belastingconsulentendag 1972, biz. 7. Zie ook de dis-
cussiebijdrage van Ch.P.A. Geppaart, blz. 22 e.v. en Van Soests repliek, biz. 42.
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de aangifte nauwkeurig o f vluchtig onderzoeken. Hij kan een deel van de opgevoerde be-
drijfskosten die niet aantoonbaar zijn - steekpenningen, anonieme beloningen enz. - in
aftrek laten op de bedrijfswinst.134 Ook tot deze bestuurshandelingen is de inspecteur
bevoegd, wellicht zelfs verplicht, ook hier heeft hij veel bestuursruimte. Maar ook nu
weer impliceert deze ruimte geenszins dat een discretionaire belastingbeschikking tot
stand zal komen. Het wegen van feiten, het accepteren van stelposten zijn bestuurshan-
delingen die de inspecteur - zich ervan bewust dat over een aanslag kan worden geklaagd
- verricht met de wet voor ogen. De bestuursbevoegdheid van de inspecteur op dit gebied
geeft derhalve aan een belastingbeschikking nog geen discretionair karakter. Van Kre-
veld meent dat een bestuursinstantie niet naar willekeur te werk mag gaan, maar zo veelmogelijk een vaste lijn dient te volgen.135 Is deze zienswijze in het Nederlandse belas-
tingrecht, waarin duizenden inspecteurs jaarlijks miljoenen aanslagen opleggen reeds
niet goed houdbaar bij de belastingbeschikking zelf en de daaraan ten grondslag liggende
deelbeslissingen, een dergelijke zienswijze is volstrekt irreeel bij het veelvoud van voorbe-
reidende en executieve bestuurshandelingen.

Een nader onderzoek verdient een drietal belastingbeschikkingen waarbij de inspec-
teur wal bestuursruimte toekomt: het kwijtscheldingsbesluit, de ambtshalve te verlenen
kwijtschelding en de ambtshalve te verlenen vermindering van een onjuiste belastingaan-
slag. Voor een behandeling van de kwijtschelding verwijs ik naar onderdeel 10.4.3.

De tweede discretionaire bevoegdheid van de inspecteur ontleent hij aan de Minister
en soms aan deze via de directeur: de ambtshalve te verlenen kwijtschelding gebaseerd
op art. 66 AWR. Ook hier heeft de Staatssecretaris een goed deel van de bestuursruimte
ingevuld door in de Leidraad administratieve boeten 1984 aan te geven op welke wijze
en in welke gevallen de inspecteur van zijn bevoegdheid gebruik moet maken. Door de
werking van de algemene beginselen van behoorlijk bestuur kan de belanghebbende ook
hier de in voornoemde leidraad vermelde kwijtschelding afdwingen. Voor de verschillen
tussen de kwijtschelding als bedoeld in art. 18, lid 2 en 25, lid 5, AWR en de ambtshalve
verleende, op art. 65 AWR gebaseerde, kwijtschelding moge ik verwijzen naar onderdeel
10.4.3.

De derde als discretionaire belastingbeschikking aan te duiden bestuurshandeling van
de inspecteur is de in art. 65 AWR neergelegde ambtshalve verleende vermindering van
een onjuiste aanslag. Ook kan de inspecteur op grond van deze bepaling ambtshalve een
in de belastingwet voorziene vermindering ontheffing of teruggaaf verlenen. De inspec-
teur maakt van zijn bevoegdheid vooral gebruik indien hij een niet-tijdig bezwaarschrift
heeft ontvangen, maar ook hangende een beroepsprocedure past hij art. 65 AWR nogal
eens toe. Beroepen tegen de toepassing of niet-toepassing van art. 65 AWR hebben tot
nu toe weinig resultaat gehad.136 Toch is ook aan dit gebied de ontwikkeling van de alge-
mene beginselen van behoorlijk bestuur niet voorbij gegaan. Latere rechtspraak geeft na-
melijk enig voedsel aan de gedachte dat de rechter een zodanig beroep zal honoreren, in-

134. Zie de fraaie noot  van H.J. Hofstra  bij  HR 28 maart  1984,  BNB  1984/196.
135. J.H. van Kreveld, blz. 8.
136. Vgl. HR 24 juni 1960, NJ 1960,491, V-N 1960, biz. 875; Hof Amsterdam 6 april 1972, V-N 1973, biz. 700.
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dien de inspecteur door zijn handelen in strijd komt met deze beginselen.'17 Dit zal zich
bijvoorbeeld voordoen ingeval de inspecteur ondanks een duidelijke aanwijzing van de
rechter een belastingaanslag niet ambtshalve wijzigt.'38 Bovendien lijkt een beroep niet
kansloos, ingeval een inspecteur weigert een aanslag te verminderen ondanks de - in een
aanschrijving vervatte - ministeriele opdracht daartoe.139 Een probleem is evenwel dat
de belastingrechter zodanige beroepen niet-ontvankelijk zal achten, omdat de weigering
van de inspecteur om een aanslag ambtshalve te verminderen niet voor beroep vatbaar
is. Zoals in onderdeel 11.2.5 zal worden uiteengezet kan om die reden de burgerlijke rech-
ter waarschijnlijk w81 over een zodanig geschil oordelen. Zou de burgerlijke rechter een
zodanig beroep ontvankelijk achten, dan zal hij de weigering van de inspecteur om
ambtshalve tot vermindering over te gaan op haar rechtmatigheid kunnen toetsen.

Het aantal van deze beroepen zou weI eens kunnen meevallen, zodra zou blijken dat
de rechter zich uitsluitend beperkt tot een rechtmatigheidstoetsing. Voorts verwacht ik
dat de rechter pas tot ingrijpen zal overgaan als de aangevallen belastingaanslag kenne-

lijk  onjuist  is.

9.4.6. BELEIDSVRIJHEID VAN DE INSPECTEUR

Ook op inspectieniveau kan men zgn. inspectierichtlijnen afkomstig van het hoofd van
de inspectie aantreffen, die beogen per inspectie meer eenheid in het bestuur te brengen.
Het begrip inspecteur moet derhalve niet persoonlijk, maar functioneel worden opgevat.
Men behoeft hierbij niet eens te denken aan een grote inspectie, zoals de inspectie der
directe belastingen te Amsterdam, ook een kleine inspectie heeft veelal tientallen aansIag-
regelende ambtenaren, dat wil zeggen tientallen inspecteurs in functionele zin, voor wie
dergelijke richtlijnen worden uitgevaardigd. 140 Anders dan ministeriele aanschrijvingen
komen directie- en inspectierichtlijnen overigens niet dan bij hoge uitzondering in de
openbaarheid, en zo dat het geval is, berust een eventuele publikatie in de regel niet op
een medewerking of goedvinden van de administratie. 141 In de doorbraakarresten nu

137. HR 7 oktober 1970, BNB 1970/242; HR 21 maart 1973, BNB 1973/104. Zieook P. Meyjes, WFR 1970/5019.
138. HR 7 oktober 1970, BNB 1970/242; Hof Arnhem 11 mei 1981, FED IB'64: Art. 9 : 335 met noot van A. Har-
laar: 'dat het Hof wei het vertrouwen kan uitspreken dat de inspecteur de aansiag ter zake ambtshalve zal vermin-
deren'.

139. Zie de Min.res. van 6 maart 1967, nr. B 7/3231, gewijzigd bij res. van 18 januari 1978, nr. 277-21 637, V-N
1978, blz. 162. Zie bijv. ook de Res. van 17 november 1972, nr. B 72/26 400, WFR 1972/5112.
140. H. J. Hofstra constateert terecht in zijn noot bij HR 4 mei 1983, BNB 1983/216 dat een beroep op het gelijk-
heidsbeginsel kan worden gedaan indien, binnen dezelfde inspectie, een van de vele aanslagregelende ambtenaren,
een beleid voert dat van de in de inspectie gevoigde algemene beleidslijn afwijkt.

Ch.P.A. Geppaart, RM Themis 1984, biz. 481, meent zelfs dat belastingplichtigen die tot een groep behoren
en die in gelijke omstandigheden verkeren een zelfde kwijtschelding van de in de navorderingsaanslagen begrepen
verhogingen moeten krijgen, ook als zij onder verschillende inspecties ressorteren. Zie echter HR 19 januari 1983,
BNB 1983/133.
141. Wet algemeen bekend zijn bijv. de soms per directie c.q. provincie vastgestelde zgn. landbouwnormen. Zie
hierover Hof Leeuwarden 25 september  1981,  FED VB  '64:  Art.  87  met  noot van Ch.J. Langereis.
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wordt een aantal redenen genoemd waarom de bewindslieden van Financien bevoegd
worden geacht tegenwettelijke beleidsregels te geven:

'Bij voorbeeld ter wille van de eenvormigheid van uitlegging of toepassing van de belastingwetgeving, ter bevorde-

ring van haar praktische uitvoerbaarheid en hanteerbaarheid, om aan een aan de wet ten grondslag liggend beginsel
beter tot zijn recht te doen komen dan in de bewoordingen van de wet is geschied, dan wel ter tegemoetkoming

aan onbillijkheden van overwegende aard. ,142

Weliswaar verwijst de rechter hier niet uitdrukkelijk naar art. 62 en 63, maar de overwe-
gingen lijken toch sterk daaraan verwant, om niet te zeggen: daaraan ontleend. Aange-
zien de directeur en de inspecteur vorengenoemde bevoegdheid niet hebben, anders dan
ingeval deze door de Minister is gedelegeerd, betwij fel ik sterk of hen deze bevoegdheid

toekomt. 143

9.4.7. TEGENWETTELIJKE BESTUURSVRIJHEID VAN DE INSPECTEUR

Is hiervoor aandacht geschonken aan de binnenwettelijke en buitenwettelijke bestuurs-
bevoegdheid vande inspecteur, thans moet de hamvraag worden beantwoord of hem ook
tegenwettelijke bestuursvrijheid toekomt. Het legaliteitsbeginsel verhindert dat de in-
specteur een te hoge belastingaanslag oplegt, maar mist hij ook de bevoegdheid te weinig
te heffen? Met andere woorden, mag de inspecteur een begunstigende = tegenwettelijke,
belastingaanslag opleggen en - meer nog - mag hij in het algemeen een begunstigend be-
leid voeren? Het is vaste rechtspraak dat de inspecteur geen bevoegdheid heeft een be-
lastingaanslag op te leggen die ten gunste van de belastingplichtige afwijkt van de mate-
rieel verschuldigde belasting. Zo overwoog de Hoge Raad in een arrest van 4 januari
1978, BNB 1978/55:

'dat mitsdien de Inspecteur, daargelaten of hij ten aanzien van de kosten van het raadplegen van de andragoloog

bij belanghebbende ernstig te nemen verwachtingen heeft gewekt, die verwachtingen in elk geval niet mag honore-
ren, immers zulks in strijd zou komen met de wettelijke bepalingen ter zake van de buitengewone lasten en het
niet is toegestaan een aans/ag  vast w ste//en  in stre'd met de wet' (cursivering niet  in het origineel).

Ook de onbevoegdelijk te hoog of te laag vastgestelde belastingaanslag heeft evenwel een

schijn van rechtsgeldigheid. Slechts door een rechtsgeldig beroep kan een te hoge aanslag
tot het niveau van de materiele belastingschuld worden teruggebracht.144 Een te lage

aanslag is wellicht een nog taaiere plant, omdat de rechter in constante rechtspraak heeft

142. HR 12 april 1978, BNB 1978/135, blz. 681, r.0.12-19.
143. Bij het mondelinge overleg met de Vaste Commissie voor Financien uit de Tweede Kamer wees de Minister
erop dat het onjuist zou zijn aan een ander dan hijzelf, die geen staatsrechtelijke verantwoordelijkheid zou dragen
tegenover de Staten-Generaal de uitvoering van - thans -  art. 63 AWR op te dragen (Zitting 1957-1958,4080,  nr.
7, biz.  14). De mogelijkheid de toepassing van art. 63 AWR te delegeren aan de inspecteur berust op art. 62 AWR.
*Bij het ontwerpen van het onderhavige artikel is uitgegaan van de gedachte, dat voor opneming in de Algemene
wet alleen een delegatie aan de Minister van de bevoegdheid om regelen tot uitvoering van de belastingwet in aan-
merking komt (...)' MvT, Zitting 1954-1955,4080, nr. 2, blz. 23 lk.
144. Hierbij ga ik voorbij aan de ambtshalve te vertenen vermindering op grond van art. 65 AWR.
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geoordeeld dat een beroep tegen een aanslag slechts een belastingverlaging en geen verho-
ging tot doel kan hebben.145 Een belanghebbende wordt in zijn klacht over een te lage
belastingaanslag dan ook altijd niet-ontvankelijk verklaard. Maar dat een te lage be-
lastingaanslag gebrekkig is, blijkt ook uit de bevoegdheid van de inspecteur om tot na-
vordering over te gaan. Dat de te lage belastingaanslag mede door de beperkte navorde-
ringsmogelijkheden van art. 16 AWR niettemin veelal onaangetast blijft, wordt veroor-
zaakt door de grote waarde die in het belastingrecht wordt gehecht aan de rechtszeker-
heid die de aanslag aan de belastingplichtige verschaft.

De leer van de Hoge Raad dat een inspecteur niet bevoegd is tot een begunstigende aan-
slag lijkt mij juist,46; een andere zienswijze zou namelijk een onaanvaardbare prece-
dentwerking doen ontstaan. Indien immers een inspecteur 66n belastingplichtige kan be-
gunstigen, op welke gronden zou hij dan een andere in dezelfde omstandigheden daarvan
kunnen weerhouden. De rechtspraak van met name het laatste decennium, waarin de in-
specteur in bepaalde gevallen toch gebonden werd gehouden aan een tegenwettelijke me-
dedeling, gedragslijn, inlichting, toezegging ofovereenkomst, doet aan het vorenstaande
geen afbreuk.147 In geen van deze gevallen achtte de rechter de inspecteur bevoegd tot
zodanige bestuurshandelingen; uitsluitend door de werking van de algemene beginselen
van behoorlijk bestuur werd verhinderd dat de inspecteur de wettelijke aanspraak gel-
dend kon maken. In onderdeel 10.5 zal aan de rechterlijke toetsing van deze bijzondere
bestuurshandelingen nader aandacht worden besteed.

9.4.8. TEGENWETTELIJKE BELEIDSVRIJHEID VAN DE INSPECTEUR?

Blijkt uit het voorgaande reeds dat de inspecteur geen tegenwettelijke bestuursbevoegd-
heid heeft, dat geldt zo lijkt het, zoveel te meer voor een door deze te voeren beleid. In
onderdee14.1.3 is geconstateerd dat de Minister van Financien bevoegd is tot het verrich-
ten van tegenwettelijke bestuurshandelingen, waaronder het geven van tegenwettelijke
beleidsregels. Op grond van de hierarchische structuur van de belastingdienst, is de in-
specteur gehouden dergelijke beleidsregels te volgen. Naar ik meen ontleent de inspec-
teur, zo hij op die grond een begunstigende belastingaanslag oplegt, de bevoegdheid
daartoe aan dejegens de volksvertegenwoordiging verantwoordelijke bewindslieden. De
rechtspraak biedt evenwel geen of nauwelijks aanknopingspunten voor de stelling van
Van Kreveld dat ook de inspecteur op eigen gezag een begunstigende bestuursbevoegd-
heid heeft. Zo spreekt de Hoge Raad in de doorbraakarresten uitdrukkelijk over de be-
voegdheid van de jegens de volksvertegenwoordiging verantwoordelijke bewindslieden
om'desgeraden in door de wetgever niet voorziene of althans in de wet niet specifiek gere-
gelde gevallen (...) nadere regelen te geven'.  Het door Van Kreveld (a.w., blz. 80) in dit
verband genoemde bejaardentehuis-arrest, HR 6 juni 1979, BNB 1979/221, leidt niet tot

145. Recentelijk HR 24 maart 1982, BNB 1982/160 met noot van J.P. Scheltens; HR 9 november 1983, BNB
1984/227 met noot van J.P. Schettens.
146. Anders Van Kreveld, biz. 79-80; aarzelend F.H. van der Burg in zijn noot bij HR 6 juli 1979, AB 1979, 404.
147. Zie hierover Ch.P.A. Geppaart, RM Themis 1984, blz. 467-500.
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een andere conclusie. Daarin ging het om de vraag of de inspecteur een begunstigend be-
leid heeft gevoerd, door aan bepaalde belastingplichtigen toe te staan dat zij zonder na-
derbewijs 33% van de pensionprijs van een bejaardentehuis als uitgave ter zake van ziek-
te konden aanmerken. Anders dan in de doorbraakarresten rept de Hoge Raad in het ar-
rest van 6 juni 1979 niet over de bevoegdheid van de 'fiscus' - waaronder in dit verband
de inspecteur moet worden verstaan - een begunstigend beleid te voeren. Dat is opval-
lend, omdat het onaannemelijk is dat de Hoge Raad bij de redactie van dit zo belangrijke
arrest - het eerste over het gelijkheidsbeginsel - niet zou hebben gelet op de overwegingen
in de doorbraakarresten, waarin de bevoegdheid van de verantwoordelijke bewindslie-
den zo uitdrukkelijk werd vastgelegd. Het lijkt dan ook zeer verdedigbaar dat de Hoge
Raad de inspecteur niet bevoegd acht tot het voeren van een tegenwettelijk beleid. Indien
de inspecteur niettemin een dergelijk beleid voert of heeft gevoerd, kan dat realiter niet
worden ontkend of genegeerd, en moeten daaraan consequenties worden verbonden.
Naar ik meen doet de Hoge Raad dat, door de inspecteur gebonden te houden aan een
zodanige, onbevoegdelijk vastgestelde beleidsregel op grond van het gelijkheidsbeginsel
c.q. het vertrouwensbeginsel.

Deze zienswijze geeft een juiste taakverdeling tussen de verschillende onderdelen van
de belastingadministratie: evenmin als de Minister een belastingaanslag kan opleggen,
heeft de inspecteur de bevoegdheid een eigen hardheidsclausulebeleid te voeren. Overi-
gens is de situatie anders bij plaatselijke belastingen, waar de gemeentelijke overheid zo-
wel bevoegd is tot het opleggen van belastingaanslagen als tot de toepassing van de hard-
heidsclausule.148 Wat is de consequentie van de zienswijze dat de inspecteur niet be-
voegd is tot het voeren van een tegenwettelijk - bijvoorbeeld begunstigend - beleid? Al-
lereerst, dat niet snel aangenomen moet worden dat een zodanig beleid bestaat. Een inci-
dentele vergissing van de inspecteur betekent nog geen beleid.'49 Voorts, dat, zo sprake
is van een dergelijk beleid de Minister kan ingrijpen door dit met eigen beleidsregels te
'overrulen'. Een incidentele vergissing van de inspecteur ten voordele van een belasting-
plichtige kan de Minister dan wei niet herstellen, hij kan aldus wel een inspecteur corrige-
ren die van een vergissing een beleid maakt, of een geheel eigen begunstigend beleid ont-
wikkelt.

148.  Art. 29la gemeentewet. Zie eveneens art. 21 Bevoegdhedenwet waterschappen, Wet van  17 mei  1978, Stb.
285; art. 21 Uitvoeringsbesluit verontreiniging rijkswateren, Besluit van 5 november 1970, Stb. 536; art.  13 Hef-
fingsbesluit brandstoffen luchtverontreiniging, Besluit van 23 juni  1972, Stb. 307; art. 37, lid 4, letter a, Wet che-
mische afvalstoffen, Wet van  11 februari  1976, Stb. 214; art. 59 Afvalstoffenwet, Wet van 23 juni  1977, Stb. 455.
149. HR 6 juni 1979, BNB 1979/211; HR 25 juni 1980, BNB 1980/277 met noot van J.P. Scheltens; Hof Arnhem
22 maart 1983, BNB 1984/215; HR 24 augustus 1983, BNB 1983/279; HR 28 maart 1984, BNB 1984/196 met noot
van H.J. Hofstra; vgl. Ch.P.A. Geppaart, RM Themis 1984, biz. 480.
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9.5. Gebondenheid aan eerdere beslissingen

9.5.1. INLEIDING

De inspecteur en de belastingrechter zijn bij hun beslissing soms in bepaalde opzichten
gebonden aan een vroegere beslissing over dezelfde aanhangige kwestie ten aanzien van
dezelfde persoon. Deze beslissing kan zowel een onherroepelijke belastingbeschikking,
een andere administratiefrechtelijke beschikking, als een rechterlijk oordeel zijn. Maar
ook de belanghebbende zal onder omstandigheden aan dergelijke beslissingen gehouden
kunnen zijn. Een algemene wettelijke regeling ontbreekt op dit punt; slechts incidenteel,
bijvoorbeeld in art. 35 AWR, heeft de wetgever duidelijkheid geschapen. Vooral door
de jurisprudentie is aangegeven wat rechtens is. Het beeld dat het belastingrecht hier ten
toon spreidt is nogal grillig. De volgende situaties laten zich onderscheiden.
a.  Een eerdere beslissing bindt geen der partijen, noch de rechter. Deze - wat ik zou willen

noemen - hoofdregel vindt men in de rechtspraak uitgedrukt met de zinsnede dat'elke
aanslag op zichzelf moet worden beschouwd'.

b. Een nog sterkere versie van die onder a is de situatie waarin die eerdere beslissing niet
alleen elke bindende kracht mist ten opzichte van een latere beslissing, maar zelfs bij
een beroep tegen de latere belastingbeschikking elementen van de eerdere beschikking
(opnieuw) ter discussie kunnen worden gesteld. De onherroepelijke aanslag blijft weI-
iswaar formeel in stand, in materiele zin kunnen elementen ervan later nog worden
aangevochten. Men kan hierbij denken aan navorderingsaanslagen, aan aanslagen in-
geval een negatief inkomen wordt vastgesteld en later verrekend wordt en aan de in
de winstsfeer geldende zgn. 'foutenleer'.

c. Daarnaast kan een eerdere belastingbeschikking c.q. rechterlijke beslissing partijen
geheel of gedeeltelijk binden. De sterkste binding treft men hier aan ten opzichte van
de, wat ik zal noemen, deelbeschikking die aan een andere belastingbeschikking voor-
af moet gaan. Men denke bijvoorbeeld aan de fusiefaciliteit van art. 40, lid 1, Wet IB
1964, die slechts wordt verleend indien een uitspraak ex art. 40, lid 5, is gegeven.

9.5.2. GEBONDENHEID AAN EEN EERDERE BELASTINGBESCHIKKING?

In vele belastingwetten staan (rechts-)personen die aan wettelijk omschreven voorwaar-
den voldoen in een duurzame rechtsbetrekking tot de belastingadministratie. Dat duur-
zame komt tot uitdrukking in de periodiek terugkerende belastingaanslagen. Men denke
bijvoorbeeld aan de inkomsten- en vennootschapsbelasting en de gemeentelijke onroe-
rendgoedbelasting. Het komt dan ook vaak voor, met name bij de laatstgenoemde hef-
fingen, dat sommige voor de heffing relevante elementen jaren achtereen onveranderd
blijven. Dit brengt evenwel niet mee dat de belastingplichtige in dat geval erop mag ver-
trouwen dat de belastingaanslag in jaar 4 overeenkomstig die van jaar 3 is. En dat houdt
evenmin in, dat de belanghebbende die tegen de belastingaanslag in jaar 3 niet in beroep
kwam, voor jaar 4 - uitgaande van een onveranderde situatie - zijn beroepsrecht heeft
verspeeld. Noch de administratie, noch de belanghebbende is in die zin gebonden aan de
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eerdere belastingaanslag.150 Doedens merkt terecht op: 'De belastingschuld ontstaat uit
de wet; de aanslagen beogen, telkens voor een jaar, het bedrag der schuld zo goed moge-
lijk te bepalen. De aanslag heeft dus, in beginsel een beperkte strekking: hij bepaalt de
belastingschuld voor een jaar, doch werkt in het algemeen niet voor andere jaren. Voor
die andere jaren blijft in het algemeen demogelijkheid open om de belastingschuld inder-
daad zo goed mogelijk, d.w.z. met "vrij" gebruik van alle beschikbare gegevens, te be-
palen.'151  Dit is  in de rechtspraak uitgedrukt  met de zinsnede dat 'elke aanslag op zich
zelf moet worden beschouwd'. Scheltens concludeert in zijn noot bij HR 21 december
1977, BNB 1978/55 dat, nu deze zinsnede in dat arrest niet langer voorkomt, een door-
breking van de regel dat elke aanslag op zichzelf staat mogelijk is. Het is de vraag of aan
het ontbreken van deze vrij evidente en derhalve overbodige zin zoveel betekenis toe-
komt. Uit de rechtsoverweging

'dat ook dit onderdeel geen doel treft, aangezien de enkele omstandigheid, dat de Inspecteur de door belangheb-
bende in 1973 gedane uitgaven voor een andragoloog bij het vaststellen van de aansiag voor dat jaar na correspon-
dentie w61 tot de buitengewone lasten heeft gerekend, nog niet medebrengt dat de Inspecteur niet meer vrij was
om bij het vaststellen van de aanslag voor een volgend jaar een ander standpunt in te nemen met betrekking tot
de toepassing van de wet op zodanige uitgaven;'

valt mijns inziens niet meer af te leiden, dan dat de inspecteur wel gebonden zou zijn als
hij m66r zou hebben gedaan dan een acceptatie voor 1973, bijvoorbeeld als hij bovendien
zou hebben toegezegd deze uitgaven voor het jaar 1974 te zullen aanvaarden als buitenge-
wone last. Ook latere rechtspraak geeft weinig houvast voor de door Scheltens geopperde
zienswijze. Een bepaalde gang van zaken in het verleden, zonder dat daaraan een uit-
drukkelijke afspraak ten grondslag ligt, is onvoldoende reden om de administratie en de
rechter te binden. 152

Uit het hier voorgaande volgt dat de inspecteur naar positief recht niet verplicht is om
een in enig jaar ten aanzien van een bepaalde kwestie ingenomen standpunt te blijven
vasthouden in volgende jaren. Dit geldt niet alleen ingeval hij in het verleden een fout
heeft begaan maar ook indien sprake is van een destijds verdedigbare, maar thans achter-

haalde, wetstoepassing. Datzelfde geldt mutatis mutandis voor de belanghebbende; ook
deze is niet gebonden aan een eerdere - inmiddels onaantastbare - belastingaanslag. Deze
vrijheid brengt mee dat hij in beginsel elk jaar elke belastingaanslag, bijvoorbeeld in de
inkomstenbelasting, met exact dezelfde klacht kan trachten te bestrijden. Hij kan echter
niet meer in zijn beroep tegen een belastingaanslag een eerdere, inmiddels onaantastbare,

aanslag aanvechten.

150. O.a. HR 14 januari 1953, BNB 1953/84 met noot van H.J. Doedens; HR 7 oktober 1970, BNB 1970/242;
HR20december 1972, BNB 1973/27; HR21 december 1977, BNB 1978/55; HR 26 augustus 1981, BNB 1981/260;
HR 23 juni  1982 met conclusie van advocaat-generaal Mok, BNB 1983/15 met noot van J.P. Scheltens;  HR  18

januari 1984, BNB 1984/127 met noot van F.W.G.M. van Brunschot.

151. Noot bij HR 14 januari 1953, BNB 1953/84.
152. HR 7 januari 1981, BNB 1981/58, met noot van J.P. Scheltens; HR 23 juni 1982, BNB 1983/15, 16 met noten
van J.P. Scheltens; HR 2 november 1983, BNB 1983/328; HR 18 januari 1984, BNB 1984/127 met noot van
F.W.G.M. van Brunschot.
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De leer van de Hoge Raad kan Scheltens, Van Brunschot en mij niet altijd bekoren. 153

Met name indien de opstelling van de inspecteur, bevestigd door dienovereenkomstige
belastingaanslagen bij een belanghebbende het vertrouwen wekt dat deze in de toekomst
evenzo zal handelen, zou ik de inspecteur gebonden willen achten indien:
a. de belanghebbende zijn bewijspositie aan deze opstelling heeft aangepast, (bijvoor-

beeld door bewijsstukken niet te bewaren, geen aantekening te houden van verreden
kilometers enz.„..154

b. de belanghebbende handelingen heeft verricht die hij anders zou hebben gemeden,
waardoor hij naast de verplichting de wettelijk verschuldigde belasting te betalen ma-
teriele schade heeft geleden, bijvoorbeeld door bepaalde uitgaven te.doen.

9.5.3. AANVECHTING VAN EEN EERDERE BELASTINGBESCHIKKING

Het belastingrecht kent enkele situaties waarin bij een beroep tegen een belastingbeschik-
king een eerdere beschikking ter discussie kan worden gesteld. Die laatste situatie doet
zich voor ingeval een belanghebbende in een beroep tegen een navorderingsaanslag de
juistheid van de onderliggende definitieve aanslag in twij fel trekt. Tot op zekere hoogte
is dat inderdaad toegestaan; de belangrijkste beperking is hierin gelegen dat het op die
grond ingestelde beroep tegen de navorderingsaanslag nooit kan leiden tot een verlaging
van de definitieve aanslag."S  De  opstelling  van  de  rechter  behoeft  hier  niet  te  verba-
zen 156, aangezien hij immers bij zijn oordeel over een belastingaanslag zoveel mogelijk
aansluiting zoekt bij de ideale, materiele belastingschuld. Op deze kwestie kom ik in 10.1
terug.

Een tweede situatie waarin de elementen van een onherroepelijke belastingbeschikking
niet binden betreft de problematiek rond de verliesverrekening in de inkomsten- en ven-
nootschapsbelasting. De huidige rechtspraak maakt een beroep tegen een aanslag, op
grond waarvan geen belasting verschuldigd is, zinloos, ook indien de belanghebbende
vindt dat de inspecteur het negatief belastbaar inkomen of belastbaar bedrag onjuist
heeft vastgesteld.'57 Het logische gevolg hiervan  is  dat de uiteindelijke vaststelling van
dat negatief belastbaar inkomen of bedrag plaatsvindt bij de latere verliesverrekening.
De eerdere belastingaanslag heeft dan ook in dit opzicht geen bindende kracht. Is de aan-
slag over een jaar op een positief bedrag vastgesteld en derhalve geen nihilaanslag, dan
kan, zo deze aanslag onherroepelijk is komen vast te staan, in een later jaar niet worden

153. Evenzo Scheltens en Van Brunschot in hun BNB-annotaties vermeld in noot 152 supra.
154. Vgl. HR 23 juni 1982, BNB 1983/15. Vgl. ook Hof Amsterdam 15 augustus 1983, BNB 1985/95.
155. HR 18 februari 1925, B.3584; HR 5 februari 1930, B. 4692; RvB Amsterdam 16 december 1930, B. 5123;
HR 13 mei 1942, B. 7489; HR 18 juni 1952, B. 9238; HR 18 oktober 1972. BNB 1972/253, FED AWR: Art. 26 :
2 met noot van J. van Slooten.
156. Anders: B.C. Punt, biz. 224.
157. O.a. HR 24 maart 1982, BNB 1982/159 met noot van J.P. Scheltens, FED IB '64: Art. 52 : 6 met noot van
A. J.C. van Kemenade; HR 24 maart 1982, BNB 1982/161, met noot van J.P. Scheltens, FED IB '64: Art. 52 :
4 met  noot van A. J.C. van Kemenade.
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geclaimd dat er een verlies uit het vorenbedoelde jaar moet worden verrekend. Het an-
dersluidende arrest  van 14 januari  1953  acht ik fundamenteel onjuist. 158 De opvatting
van de Hoge Raad in dat arrest zou er immers toe leiden dat een rechter tweemaal over
een zelfde belastingaanslag moet oordelen. Dat in voormeld arrest geen beroep was in-
gesteld tegen de eerste aanslag acht ik niet relevant. Ook de door Doedens in zijn annota-
tie bij dat arrest geopperde gedachte dat de aanslag de belastingschuld voor een jaar be-
paalt, maar in het algemeen niet doorwerkt naar andere jaren, acht ik niet (langer) valide.
Men hoeft thans slechts te denken aan de werking van het bijzondere tarief van art. 57,
lid 2, Wet IB 1964.

Een derde situatie waarin een eerdere belastingbeschikking ter discussie kan komen be-
treft de zgn. foutenleer, toegepast bij de winstbepaling voor de inkomsten- en vennoot-
schapsbelasting. 159 Deze houdt in feite in dat partijen  in een beroep tegen een aanslag
kunnen terugkomen op een fout die in een eerdere, inmiddels onherroepelijk vaststaande
aanslag is geslopen. Voordat in de volgende paragraaf deze foutenleer aan de orde komt,
wil ik hier beklemtonen dat een zodanige aantasting niet in formele, maar in materiele
zin plaatsvindt. De foutenleer kan meebrengen, dat ingeval in een jaar een fout in de
winstberekening is gemaakt, deze in het laatste nog openstaande belastingjaariso en niet
in het jaar van ontdekking'61 wordt gecorrigeerd. Het opmerkelijke van deze 'fouten-
leer' is aldus, dat in het correctiejaar door de rechter een formele belastingschuld wordt
vastgesteld die opzettelijk afwijkt van de over dat jaar materieel verschuldigde belasting.

9.5.4.  FOUTENLEER

9.5.4.1.  Jaarwinst en  totaalwinst

Bij de bepaling van de winst uit onderneming voor de inkomsten- of vennootschapsbe-
lasting kan men, uitgaande van een juiste winstbepalende eindbalans van een boekjaar,
voor de vraag komen te staan of men als beginbalans moet nemen de eindbalans van het
vorige boekjaar, op grond waarvan de winst van dat jaar is berekend (balanscontinui-
teit), dan wel een balans waarop eventuele fouten zijn gecorrigeerd. Belichaamt het be-
ginsel van de balanscontinuiteit dat als winst uit onderneming het totaal der jaarwinsten
moet worden belast, aan de andere kant moet de belasting over elk jaar zo zuiver moge-
lijk worden bepaald. In dit spanningsveld heeft de rechter ingegrepen door, afhankelijk
van de omstandigheden van het geval nu eens het ene, dan weer het andere beginsel te

158. HR 14 januari 1953, BNB 1953/84 met noot van H. J. Doedens. Zie ook de kritiek van B.C. Punt, biz. 224.
159. Zie hierover o.m. J.H. Drent, Foutenleer en continui'teit, De NV december  1964; M.J.H. Smeets, Herstel
van fouten in de winstberekening; J.J.H. Jacobs, Balanscontinut'teit en foutenteer, J.P. Scheltens, Algemene wet,
biz. 461469.
160. O.a. HR 23 november 1966, BNB 1967/35 met noot van M.J.H. Smeets; Hof's-Gravenhage 25 november
1981, BNB 1983/86; J.J.H. Jacobs, Balanscontinuiteit en foutenleer,  biz.  44, met verwijzing naar oudere

rechtspraak.

161. J.H. Drent, t.a.p., biz. 122, M.J.H. Smeets, Herstel van fouten in de winstberekening, biz. 26,37.
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laten prevaleren. Het aldus ontstane conglomeraat van beslissingen dat in de literatuur
met de term foutenleer wordt aangeduid, geeft een weinig transparant beeld te zien. Het
gebrek aan doorzichtigheid wordt vooral veroorzaakt doordat de Hoge Raad in latere
rechtspraak, is afgeweken van eerdere beslissingen; ondanks de ruime bewoordingen van
het foutenarrest, HR 22 oktober 1952, B. 9293, is de foutenleer slechts op een deel van
de fiscale winstbepaling van toepassing. Het past vanzelfsprekend niet in het kader van
deze studie om de uiterst gecompliceerde foutenleer uitgebreid te behandelen. Ik wil
daarom volstaan met het aangeven van enkele hoofdlijnen.

De foutenleer wordt als gezegd gevormd door een groep van beslissingen - met B. 9293
als spil - waarin de rechter een volgorde van uitgangspunten heeft aangegeven. In ge-
noemd arrest besliste de Hoge Raad dat als er in enig boekjaar bij de vaststelling van het
eindvermogen bepaaldelijk een fout is gemaakt, dat wil zeggen een rechtens onjuiste
waardering heeft plaatsgevonden, die kenbaar wordt nadat die waardering onherroepe-
lijk is komen vast te staan, die fout moet worden hersteld. Is de fout in het voordeel van
de belastingplichtige geweest en bestaat er geen navorderingsmogelijkheid - omdat er
geen nieuw feit is of omdat de navorderingstermijn is verstreken -, terwijl de belangheb-
bende weigert gewetensgeld te betalen, dan wordt de aanslag van het oudste nog
openstaande belastingjaar met de positieve waardesprong verhoogd. Een fout in het na-
deel van de belastingplichtige wordt hersteld door in een dergelijk jaar de aanslag met
de negatieve waardesprong te verminderen, ingeval de inspecteur weigert de aanslag van
het jaar waarin de fout is begaan ambtshalve te herzien.

De foutenleer biedt derhalve zowel de belastingadministratie als de belastingplichtige
de mogelijkheid een fout in een onherroepelijk vaststaande aanslag te (laten) corrigeren.
Daarbij blijft deze aanslag weliswaar onaangetast, maar wordt aldus de oudste
openstaande aanslag met het verschil verhoogd c.q. verlaagd. Terecht merkt Jacobs op
dat men de foutenleer als een verlengstuk van het beginsel der balanscontinuiteit - dat
de eindbalans van enig jaar gelijk is aan de openingsbalans van het daaropvolgende jaar
- moet zien en derhalve als een onderdeel van het totaalwinstbegrip.162 Naar ik meen is
dat inderdaad de strekking van de foutenleer. HR 22 oktober 1952, B. 9293 is evenwel
zodanig geformuleerd, dat de indruk wordt gewekt dat daarmee ook onzuiverheden die
uitsluitend de jaarwinsten betreffen kunnen worden geelimineerd.

Waar het mijns inziens vooral om gaat is dat een activum of passivum onjuist of zelfs
in het geheel niet in een begin- of eindbalans is opgenomen, of dat het beginsel van de
balanscontinuiteit is aangetast, waardoor bij handhaving van die situatie uiteindelijk een
stuk bedrijfswinst hetzij onbelast blijft, hetzij dubbel belast blijft. 163 Vanzelfsprekend
moet die waardering van dat activum of passivum geschieden overeenkomstig de wet (en
derhalve ook goed koopmansgebruik), maar een enkele fout in de jaarwinstbepaling zelf
behoeft nog niet automatisch een fout in de totaalwinst te betekenen. Uitgaande van deze
zienswijze zou het begrijpelijk zijn geweest indien in de rechtspraak de toepassing van
de foutenleer geheel achterwege zou zijn gebleven op fouten in de jaarwinstbepaling die

162. J.J.H. Jacobs, Balanscontinutteit en foutenteer, blz. 35.
163.  Vgl. de vierde rechtsoverweging van  HR 22 oktober  1952,  B.  9293.
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uitsluitend een winstverschuiving te zien geven, zoals een fout in de jaarlijkse waardering
van een voorraad of van pensioenverplichtingen of in de methode van afschrijving van

bedrij fsmiddelen. Een dergelijk scherp onderscheid is evenwel niet goed te maken. Welis-
waar hebben de meeste beslissingen waarin de foutenleer wordt toegepast inderdaad be-
trekking op fouten die niet alleen in de jaarwinst maar ook in de totaalwinst doorwer-
ken. 164  Er zijn echter uitzonderingen, zoals blijkt  uit  HR 23 november   1966,   BNB
1967/35.

9.5.4.2. 'Zuivere' foutenleer

Om te trachten duidelijkheid te scheppen, zou ik onder de foutenleer uitsluitend willen
verstaan de situatie, waarin een in een jaar gemaakte (waarderings)fout op de eindba-
lans, wordt gecorrigeerd in een later jaar. Een onjuistheid in etikettering, inhoudend dat
een vermogensbestanddeel ten onrechte in een jaar niet tot het verplicht prive-of onder-

nemingsvermogen wordt gerekend, leidt, zoals in onderdeel 9.5.5.3 zal blijken, niet tot
een inhaaleffect in een later jaar165, maar kan onder omstandigheden leiden tot het
opleggen van een navorderingsaanslag. Hetzelfde geldt mutatis mutandis voor een af-
schrijvingsfout, dieeveneens in onderdeel 9.5.5.3 aan de orde komt. Hierna wilik de wer-
king van de foutenleer, zoals deze zich vooral na B. 9293 heeft ontwikkeld, nader toelich-
ten aan de hand van de waardering van activa en passiva op de (eind)balans. Het begrip
goed koopmansgebruik houdt als hoofdregel voor het tijdstip van winstneming in, dat
de baten en lasten van de onderneming - voor de inkomsten- en vennootschapsbelasting
- zo goed mogelijk worden toegerekend aan de jaren waarop zij betrekking hebben. De
wet eist dat de ondernemer zich voor de winstberekening houdt aan een bestendige ge-
dragslijn, dat wit zeggen een methode volgt zonder dat deze beinvloed wordt door
(on)gunstige uitkomsten daarvan. Hij kan terugkomen op een stelselkeuze als zijn keuze
nog geen onherroepelijke fiscale gevolgen heeft gehad. Voorts mag hij daarop terugko-
men in een later belastingjaar indien goed koopmansgebruik een stelselwijziging recht-
vaardigt en deze niet is gericht op het behalen van een incidenteel voordeel. 166 Een stel-

selwijziging kan aldus plaatsvinden in geval van een relevante wijziging in de fiscale wet-
geving of jurisprudentie, alsmede  in de feitelijke omstandigheden.'67 Bovendien  kan

een inspecteur een ondernemer dwingen van zijn stelsel af te stappen, als dat door voor-
noemde wijziging geen juiste winstberekening meer oplevert. 168 Voorts kan hij  - zo mo-

gelijk - over het jaar waarin de fout is gemaakt navorderen. Ingeval geen navordering

164. Zie de jurisprudentie vermeld in aant.  32 op art. 9 Vakstudie Inkomstenbelasting
165. Vgl. J.J.H. Jacobs, Balanscontinu'iteit en foutenteer, blz. 41.
166. HR 14 januari 1970, BNB 1970/68, met noot van M.J.H. Smeets.
167. Zie daarover de uitgebreide rechtspraak vermeld in aant. 21-26 op art. 9 Vakstudie Inkomstenbelasting.

168. Overigens zal dat uitsluitend kunnen in het jaar van ontdekking, niet in een later willekeurig jaar, zoals D.
Brull en J.W. Zwemmer, Goed koopmansgebruik, biz. 32, terecht opmerken.
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mogelijk is zal de waardesprong belast worden in het jaar waarin het stelsel wordt gewij-
zigd. De inspecteur kan een belastingplichtige in de regel zelfs van een foutief stelsel af-
dwingen als dat voordien diens (uitdrukkelijke) goedkeuring had.169

Alhoewel inmiddels de invloed van algemene rechtsbeginselen op het handelen van de
belastingadministratie groeiende is, lijkt mij voormelde rechtspraak, inhoudend dat stel-
selwijziging kan worden afgedwongen, ook als de inspecteur daaraan voorheen stilzwij-
gend of uitdrukkelijk goedkeuring had verleend, in het algemeen nog steeds van toepas-
sing. WeI kunnen deze rechtsbeginselen hun invloed doen gelden op de wijze waarop de- meestal positieve - waardesprong in de winst tot uitdrukking komt. Indien dit in begin-
sel tot een progressief belaste verhoging zou leiden, kan een toerekening aan de 'foute'
jaren'70 of de toepassing van een bijzonder tarief geboden'7' zijn.  In een uitzonderings-
geval zal de inspecteur zelfs gedwongen kunnen worden zijn eis tot systeemwijziging te
laten varen. 172 Zo'n uitzonderingsgeval doet zich voor als de inspecteur niet alleen heeft
ingestemd met het foutieve systeem maar zich - bij wijze van overeenkomst - daaraan
heeft verbonden. Dit geldt te meer, als hij zich ook voor de toekomst heeft gebonden,
zoals bij pensioenregelingen soms het geval is. Uit HR 31 augustus 1983, BNB 1984/86,
blijkt dat de inspecteur aan een dergelijke akkoordverklaring in de regel is gebonden.
Niet elke wijziging in de maatschappelijke opvattingen hetgeen als pensioen redelijk
moet worden geacht kan, aldus het arrest, de inspecteur grond geven op een akkoordver-
klaring terug te komen, maar slechts een wijziging in die opvatting, welke haar neerslag
vindt in het aanpassen, op ruime schaal, van reeds bestaande pensioenregelingen. Deze
beslissing die betrekking heeft op de vraag of sprake is van een pensioenregeling in de
zin van art. 11, lid 3, Wet LB 1964 kan mijns inziens ook in de winstsfeer gelden. Aldus
zou verdedigbaar zijn dat een akkoordverklaring van de inspecteur betrekking hebbend
op een 'duurverhouding' in de winstsfeer, zoals pensioenverplichtingen, slechts dan niet
bindend is, indien deze - later - zodanig in strijd komt met de wet, dat de desbetreffende
duurverhoudingen op ruime schaal worden aangepast.

Boekingsfouten, dat wil zeggen onjuistheden in de waardering op de balans die geen

169. HR 20april 1955, BNB 1955/204; HR 30 mei 1956, BNB 1956/222 metnoot van M.J.H. Smeets; HR 7 decem-
ber 1966, BNB 1967/37 met noot van M.J.H. Smeets; HR 8 mei 1968, BNB 1968/143 met noot van L. Lancte;
HR 27 maart 1963, BNB 1963/125 met noot van P. den Boer. De lagere rechter is soms milder geweest door invloed
toe te kennen aan de verwijtbaarheid van de fout en aan de omstandigheid dat de vermogenssprong progressief
zou worden belast. Zie bijv. HR 23 februari 1955, BNB 1955/158 met noot van H.J. Hofstra; Hof Leeuwarden
15 december 1967, BNB 1968/221; Hof's-Hertogenbosch 10 augustus 1962, BNB 1963/134; Hof Leeuwarden
22 januari 1963, WFR 1963/4682; Hof Arnhem 30 maart 1965, BNB 1966/156, met noot van P. den Boer; Hof
's-Gravenhage 21 mei 1969, BNB 1970/99. Zie voorts de jurisprudentie vermeld in aant. 30 op art. 9 Vakstudie
Inkomstenbelasting
170. HR 24 oktober 1956, BNB 1956/335 met noot van A.J. van Soest; Min.res. 3 mei 1968, nr. B. 68/5891, V-N
1968, blz. 317.
171. Hof 's-Hertogenbosch 6 september 1963, BNB 1964/149; Hof 's-Hertogenbosch 19 augustus 1966, BNB
1966/284; HR 7 december 1966, BNB 1967/37.
172. Bijv. als de inspecteur een fout heeft gemaakt: Hof 's-Gravenhage 21 mei 1969, BNB 1970/99. Vgl. betreffen-
de een etiketteringsfout HR 15 januari 1964, BNB 1964/119 met noot van J. Hollander.
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verband houden met een bepaald systeem van winstberekening'73, zoats het per abuis

opnemen van schulden, het niet opnemen ofte laag waarderen van bezittingen enz. vallen
onverkort onder de hiervoor beschreven foutenleer. De aard van de fout brengt mee dat
deinspecteur nietsneldoor een handelwijze, zoalseeninstemmingof een akkoordverkla-

ring de zuivere werkingsfeer van deze leer zal beTnvloeden. Bij gebreke van een navorde-

ringsmogelijkheid, of van de betaling van gewetensgeld, dan wel - bij een negatieve cor-
rectie - van een ambtshalve vermindering door de inspecteur, zal derhalve correctie in
het laatste nog openstaande jaar plaatsvinden. Men dient er ten slotte op bedacht te zijn
dat de foutenleer niet werkt als een onjuiste winstberekening in enig jaar niet doorwerkt
in een eindbalans.'74 In een dergelijk geval heeft een belanghebbende geen recht op her-

stel van de fout, en moet de administratie - als te weinig winst is aangegeven - volstaan

met het instituut van de navordering. Dit is begrijpelijk omdat de fout niet doorwerkt,
via de balans, naar een later jaar; niettemin maakt het een willekeurige indruk dat bij-
voorbeeld een eenmalige winstverzwijging van bijvoorbeeld f  100 000 niet en een foutie-
ve  balanswaardering  van f  5000  weI  door de foutenleer hersteld kan worden.

9.5.4.3.  Kritiek op de foutenleer

De foutenleer heeft bezien in het licht van het bovenstaande de volgende nadelen:
1.  zij is wmekeurig, omdat zij uitsluitend toepassing vindt  bij het doorwerken  van  een

fout in de balans;
2. zij is willekeurig, omdat de correctie plaatsvindt over een jaar waarvan de aanslag bij

toeval nog openstaat; dit kan een jaar zijn met een hoog of een laag belastbaar inko-

men;
3. zij is afnankelijk van de onwil van de belastingplichtige (gewetensgeld) of de admi-

nistratie (ambtshalve vermindering);
4. zij is in strijd met de rechtszekerheid, omdat zij de onherroepelijkheid van vaststaande

belastingaanslagen doorbreekt;
5. zij gaat aanzienlijk verder dan het met wettelijke waarborgen omklede navorderings-

instituut;
6. zij is waarschijnlijk in strijd met art. 104 van de Grondwet, ingeval zij de formele be-

lastingschuld (de belastingaanslag) bewust doet afwijken van de schuld die uit de be-

lastingwet voortvloeit.
Zelfs als men hiertegenover de voordelen van de foutenleer stelt: het beginsel van de ba-
lanscontinuiteit en haar toepassing ook ten gunste van de contribuabele, dan nog valt de
balans in het nadeel van de foutenleer uit. Zo men haar toch zou willen handhaven, moet
zij mijns inziens - in de geest van B. 9293 - beperkt blijven tot de fouten die leiden tot

een dubbele belastingheffing o f het definitie f onbelast blijven van een winstbestanddeel.

173. Vgl. de rechtspraak in aant.  32 op art. 9 Vakstudie Inkomstenbelasting.
174. J. J.H. Jacobs, Balanscontinuiteit en foutenleer, biz. 37, M.J.H. Smeets, Herstel van fouten in de winstbere-

kening, blz. 60, noemt dezeonjuistheden incidentek fouten; J.H. Drent, t.a.p. biz. 123, verstaat onder incidentele

fouten andere dan 'stelselfouten'.
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9.5.5.  GEBONDENHEID AAN EERDERE AANSLAG VANWEGIE WINSTBEPALING

9.5.5.1. Inleiding

In de inkomstenbelasting en de vennootschapsbelasting kan de winstvaststelling in een
jaar gevolgen hebben voor die van een later jaar. Men kan daarbij denken aan de consta-
tering dat een onroerend goed priv6-vermogen is van een belastingplichtige, dan wei tot
zijn ondernemingsvermogen behoort, aan systemen van afschrijving, voorraadwaarde-
ring enz. De rechtspraak heeft daarop wisselend gereageerd. Enerzijds brengt de in
9.5.4.2. beschreven werking van de foutenleer mee dat een inbreuk op de balanscontinui-
teit wordt hersteld door de materiele aantasting van een onherroepelijke belastingaan-
slag; dit bereikt men door een correctie van het laatste openstaande jaar. Anderzijds laat
de rechtspraak de winstbepaling in een jaar soms doorwerken in latere belastingaansla-
gen. En daartussen liggen beslissingen geklemd, waarin de hoofdregel dat elke aanslag
op zichzelf staat doorklinkt en waarin derhalve noch van het openbreken van eerdere
aanslagen, noch van het doorwerken naar latere aanslagen sprake is. In de vaststelling
van de jaarwinst voor de inkomstenbelasting neemt de vermogensetikettering een be-
langrijke plaats in; zij bepaalt of een goed geheel of gedeeltelijk verplicht priv6- ofonder-
nemingsvermogen, dan wel keuzevermogen vormt. In 9.5.5.2 zal worden aangegeven dat
de correctie van etiketteringsfouten niet geschiedt overeenkomstig de hoofdlijnen van de
foutenleer. Om die reden behandel ik het herstel van deze fouten afzonderlijk.

9.5.5.2. Etiketteringsfouten

Etikettering wil zeggen dat een belastingplichtige tegenover de fiscus heeft kenbaar ge-
maakt dat een bepaald activum geheel of gedeeltelijk onder 66n van de drie genoemde
categorieen valt. Met opzet gebruik ik niet steeds het woord keuze, omdat dit ten onrech-
te de indruk wekt als zou er altijd keuze(vrijheid) bestaan. Hier neem ik als uitgangspunt
dat een onherroepelijke etikettering heeft plaatsgevonden. Er laten    zich    bij    de
vermogensetikettering de volgende situaties denken:
a. belastingplichtige heeft een activum onjuist geetiketteerd, waarin hij door de admi-

nistratie bij de aanslagregeling is gevolgd;
b. belastingplichtige heeft een activum onjuist geetiketteerd en de administratie heeft de-

ze uitdrukkelijk goedgekeurd;
c. de etikettering was destijds niet, maar is, bezien in het licht van latere jurisprudentie,

thans w61 onjuist;
d. het etiket was juist, maar latere feitelijke omstandigheden hebben het later onjuist ge-

maakt;
e. de etikettering was juist, maar de belastingplichtige wenst daarop terug te komen.
Ad a. en b. Heeft de belastingplichtige een etiketteringsfout begaan - hetgeen zich alleen
kan voordoen ingeval een goed verplicht privt- of ondernemingsvermogen"s is - dan

175. Als een belastingplichtige bij een keuzeobject later naar zijn mening de verkeerde keus heeft gemaakt isgeen
fout begaan, dat wil zeggen is geen rechtens onjuiste beslissing genomen.
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wordt een dergelijke fout in een onherroepelijke aanslag niet hersteld, maar heeft zij
evenmin doorwerking naar een later jaar. In het jaar van ontdekking wordt derhalve het
activum ofpassivum van hetjuiste etiket voorzien. Daaraan doet niet afdat de inspecteur
bij de aanslagregeling van het jaar of de jaren waarin die etikettering een rol speelde de
aangifte bewust of onbewust heeft gevolgd. 176 Een foutieve etikettering heeft derhalve
wel consequenties voor de belastingheffing over een later jaar, indien de inspecteur deze
onmiskenbaar heeft goedgekeurd.177

Niet duidelijk is wat moet gebeuren met de onherroepelijk vaststaande aanslagen van
de jaren waarin een onjuiste keuze is gemaakt. Als bijvoorbeeld ten onrechte een goed
als privt-goed in plaats van als een ondernemingsactivum is aangemerkt worden over die
jaren dan ook de afschrijvingen en kosten alsnog in mindering gebracht op de belaste
winst? Als ik het goed zie volstaat men hier in de regel met het 'overplakken' van het eti-
ket. Een herziening van de voorafgaande jaren zou wellicht kunnen geschieden door een
ambtshalve te verlenen vermindering of door het opleggen van een navorderingsaanslag.
De foutenleer werkt hier mijns inziens niet.

Ad c. Heeft de belastingplichtige destijds een juist etiket geplakt op het activum, maar
heeft latere wetgeving of rechtspraak deze als onjuist bestempeld, dan zijn de administra-
tie en de rechter aan een dergelijk etiket niet gebonden.'78 De administratie zal derhalve
jaarlijks moeten nagaan o f het etiket wel juist is, bezien in het licht van een juiste wetstoe-
passing; zo nodig zal dan verbetering, met alle fiscale gevolgen van dien, moeten plaats-
vinden. '79

Ad d. Het komt regelmatig voor dat feitelijke omstandigheden een oorspronkelijk
juist etiket later onjuist maken. In een dergelijk geval moet een overgang van (een deel
van) het activum naar verplicht privt- of ondernemingsvermogen plaatsvinden. 180 Deze
omstandigheden zullen evenwel in de regel voor de belastingplichtige of voor de inspec-
teur eerder herkenbaar zijn dan een gewijzigde wetstoepassing.

Heeft een activum desondanks zijn etiket behouden, of is dit ten onrechte of foutief
gewijzigd dan geldt hetgeen hiervoor is vermeld onder a.  en  b.: een onjuist etiket bindt
slechts ingeval de inspecteur daaraan een ondubbelzinnige goedkeuring heeft gege-
ven. 181

Ad e. Een belanghebbende kan niet meer op een onherroepelijke keuze terugkomen,
indien hij later,  bijv.  in een beroep tegen een navorderingsaanslag over het 'keuzejaar'.
meent destijds een onjuiste keuze te hebben gedaan. 182

176. Hof Amsterdam, 2 maart 1961, V-N 1961, blz. 487; HR 15 januari 1964, BNB 1964/119 met noot van J.
Hollander; Hof Leeuwarden 30 november 1964, WFR 1965/4751 met noot van J . Spaanstra; HR 16 februari 1966,
BNB 1966/123 met noot van J. van Soest; HR 3 mei 1967, BNB 1967/137; Hof's-Gravenhage 22 februari 1979,
BNB 1980/146; HR 26 augustus 1981, BNB 1981/260. Anders: Hof 's-Hertogenbosch 13 juni 1975, BNB
1975/281.

177. HR 15 januari 1964, BNB 1964/119 met noot van J. Hollander; HR 1 december 1971, BNB 1972/171.
178. HR 15 januari 1964, BNB 1964/119 met noot van J. Hollander; anders: Hof Leeuwarden 7 november 1966,
BNB 1967/141 met noot van H.J. Hofstra.
179. J.J.H. Jacobs, Balanscontinui'teit en  foutenleer,  biz.  42.
180. O.a. Hof Arnhem 13 november 1972, BNB 1973/198, HR 12 april 1978, BNB 1978/138; Hof Amsterdam
2 november 1982, V-N 1984, biz. 230, HR 15 mei 1985, BNB 1985/206.
181. Zie recentelijk HR 5 januari 1983, BNB 1983/229 en HR 15 mei 1985, BNB 1985/206.
182. HR 15 juni 1966, BNB 1966/212.
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De belastingplichtige en ook de administratie zijn aldus gebonden bij de vaststelling
van de winst over een jaar aan een in een eerder jaar gedane geoorloofde keuze.

Evenmin als de hiervoor besproken foutenleer heeft de rechtspraak betreffende het her-
stel van etiketteringsfouten mijn instemming. Alhoewel belastingbeschikkingen uit eer-
dere jaren aldus niet worden aangetast - zoals bij de foutenleer formeel niet, maar mate-
rieel weI gebeurt - blijft het geheel onbevredigend. Dit geldt a fortiori indien de inspec-
teur niet alleen de aanslag op dit punt con form de aangifte heeft opgelegd, maar boven-
dien aan het etiket zijn goedkeuring gaf, overigens zonder zich (ook voor de toekomst)

183op dit punf te binden. Met J. van Soest zou ik de inspecteur en de belanghebbende
dan ook aan een (rechtens) fout etiket gebonden willen achten, ingeval de inspecteur zich
daarmee heeft verenigd. Het recente arrest HR 5 januari 1983, BNB 1983/229, geeft voor
deze visie evenwel weinig ruimte.

9.5.5.3. Afschrijvingsfouten

Hiervoor is reeds vermeld dat van gebondenheid aan een eerdere aanslag geen sprake is
ingeval een afschrijvingsfout is gemaakt.

Drent'84 en Jacobs185 menen, anders dan Smeets's6, dat de door de Hoge Raad in het
arrest van 22 oktober 1952, B. 9293, geformuleerde foutenleer ook de afschrijving van
bedrijfsmiddelen beheerst. Met name Jacobs verdedigt deze stelling met verve. De ju-
risprudentie die in een andere richting wijst is in zijn ogen achterhaald door B. 9293, dan
wel in strijd met de foutenleer.187 Alhoewel Jacobs kan worden toegegeven dat B. 9293
inderdaad geen uitzondering maakt voor afschrijvingsfouten, lijkt de rechtspraak, ook
de latere, zich veeleer aan te sluiten bij de hoofdregel dat elke aanslag op zichzelf staat.
Inhaal van vroegere te lage afschrijvingen kan niet in een willekeurig jaar geschiedentss,
maar goed koopmansgebruik brengt mijns inziens wel mee dat de aldus grotere afschrij-
vingscapaciteit in latere jaren tot hogere afschrijvingen kan leiden. 189 Wordt  een  af-
schrijvingsfout geconstateerd, waarmee het systeem van meet af aan behept was, of die
door een later optredende bijzondere omstandigheid is ontstaan (bijvoorbeeld omdat de
gebruiksduur onjuist is geschat) dan worden zo mogelijk de nog resterende afschrijvin-

183. Annotatie bij HR 16 februari 1966, BNB 1966/123.
184. J.H. Drent, Foutenleer en continutteit,  De NV december  1964, blz. 126-127.
185. Balanscontinutteit en foutenteer, biz. 51.
186. Herstel van fouten in de winstberekening, biz. 71-72.
187. Balanscontinuiteit en foutenleer, biz. 52-53.
188. Hof Arnhem 10 oktober 1972, BNB 1973/196.
189. Mendenkebijv. aaneen korteredan deoorspronkelijkgeschattegebruiksduur. Vgl. HR 2 januari 1958, BNB
1958/56; H. J. Hofstra, De NV mei 1951, van dezel fde, inkomstenbelasting. biz. 415. In gelijkezin D. Brull, Ob-
jectieve en subjectieve aspecten van het fiscale winstbegrip, blz. 149, Brull en Zwemmer, Goed koopmansgebruik,
biz. 32. De vraag of afschrijvingen al of niet bewust achterwege zijn gebleven lijkt daarbij thans weinig relevant.
Anders: J.J.H. Jacobs, Balanscontinukteit en foutenleer, biz. 27.
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gen over de resterende afschrijvingsjaren verdeeld.'90 Is reeds te veel afgeschreven dan
wordt verdere afschrijving weliswaar geweigerd, maar niet op eerdere afschrijvingen te-
ruggekomen.'91 Voorts wordt een belanghebbende die een onjuist afschrijvingssysteem
of -percentage heeft gehanteerd, daaraan vanzelfsprekend in een later jaar niet gebon-
den.' 2 Indien zijn systeem of percentage wel in overeenstemming is met de wet, kan hij
daarvan in een later jaar slechts afwijken, ingeval een bijzondere omstandigheid aanwe-
zig is.'93 WeI stond de rechter toe dat op de afschrijving werd teruggekomen die in aan-
merking was genomen in een onherroepelijke aanslag ingeval een activum voor een on-
juist bedrag in de balans was opgenomen en op grond van de foutenleer correctie plaats-
vond. 194 Het spreekt voor zich dat als gevolg hiervan ook de afschrijvingen moesten
worden aangepast.

9.5.6. GEBONDENHEID AAN EEN DEELBESCHIKKING

9.5.6.1. Inleiding

In sommige gevallen is van een gebondenheid aan een eerdere belastingbeschikking spra-
ke. De belangrijkste groep van bindende belastingbeschikkingen wordt gevormd door,
wat ik zou willen noemen, de deelbeschikking. Hieronder versta ik de belastingbeschik-
king die aan een belastingaanslag voorafgaat en de omvang van de formele belasting-
schuld mede bepaalt. Voorbeelden van een deelbeschikking zijn de uitspraak inzake de
toepassing van de richtige heffing en inzake een aandelenfusie en de beschikking betref-
fende een aanloopverlies of de omvang van een oudedagsreserve.'95 Kenmerkend  voor
deze voorbereidende deelbeschikkingen is dat zij een afzonderlijke rechtsgang kennen.
Een beroep tegen een belastingaanslag waarin een onherroepelijke deelbeschikking

doorwerkt, kan dan ook niet dat deel betreffen dat de deelbeschikking onherroepelijk
heeft vastgelegd; in de regel zijn zowel de belastingplichtige als de inspecteur daaraan ge-
bonden.

9.5.6.2.  Verschillende soorten deelbeschikkingen

Hiervoor is reeds aangegeven dat de inspecteur bij een latere belastingbeschikking wel
gebonden is aan een eerdere onherroepelijk vaststaande deelbeschikking. Deze deelbe-

190. HR 15 januari 1930, B. 4681 van HR 6 november 1940, B. 7248; HR 2 januari 1958, BNB 1958/56 met noot
van M.J.H. Smeets; Hof Arnhem 6 februari 1967, BNB 1967/151; HR 3 november 1971, BNB 1971/246; Hof
Arnhem 10 oktober 1972, BNB 1973/196.
191. HR 2 januari 1958, BNB 1958/56 met noot van M.J.H. Smeets.
192. HR 3 november 1971, BNB 1971/246. Anders dan de Redactie Vakstudie Inkomstenbelasting aant. 75 op
art. 10 meent, lijkt het zeker verdedigbaar dat het hier ging om een belastingplichtige die (tevens) ondernemer was.

193. Vgl. HR 21 februari 1940, B. 7117; HR 10 juni 1953, V-N 1953, blz. 425.
194. Hof 's-Gravenhage 25 november 1981, BNB 1983/96.
195. Art. 32 AWR, art. 40, lid 5. art. 52. lid 3, respectievelijk art. 441, lid 1, Wet IB 1964.
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schikking kan twee functies hebben: een kwantificerende of een kwalificerende. Kwanti-
ficerend is een deelbeschikking die de omvang van een (latente) belastingschuld of een
(tijdelijk) vrijgesteld bestanddeel (inkomen, vermogen enz.) bepaalt. Kwalificerend is zij
als zij een bepaaid element (opbrengst, rechtshandeling enz.) kwalificeert, dat wil zeggen
dit een bepaalde status verleent.

De deelbeschikking kent twee verschijningsvormen: de beschikking, waartegen pri-
mair bezwaar, en de uitspraak, waartegen rechtstreeks beroep openstaat. Tot de deelbe-
schikking behoort niet de voorlopige aanslag in de inkomsten-, vermogens- o f vennoot-
schapsbelasting, omdat deze vervroegde inningsbevoegdheid van de administratie op
geen enkele wijze de uiteindelijk verschuldigde belasting bepaalt. 196 Hetzelfde kan ge-

zegd worden van andere beschikkingen die voor zover deze een voorheffing betreffen,
vaak een tijdelijk of voorlopig karakter dragen, zoals een beschikking inzake de vermin-
dering van loonbelasting (art. 30 Wet LB 1964) of betreffende een teruggaaf van divi-
dendbelasting (art. 10 Wet div.bel. 1965). Vanzelfsprekend is dat tijdelijke karakter af-
wezig als de heffing eindheffing is. 197

De inspecteur is derhalve op geen enkele wijze bij de vaststelling van een definitieve
belastingaanslag gebonden aan een (nadere) voorlopige aanslag. 198

Een definitieve aanslag kan evenmin als een deelbeschikking worden gezien, omdat de-
ze beoogt de gehele over dat tijdvak of op dat tijdstip verschuldigde belasting vast te stel-
len. 199 Definitieve aanslagen kunnen elkaar niet 'overlappen'. Hoogstens  kan een defi-
nitieve aanslag door een navorderingsaanslag worden aangescherpt. Maar ook daar kan
men een def'initieve aanslag moeilijk als een deelbeschikking van een navorderingsaan-
slag zien; beide aanslagen beogen immers de gehele over dat tijdvak of op dat tijdstip
materieel verschuldigde belasting  vast  te  stellen.

Het is onmogelijk alle deelbeschikkingen uitvoerig te behandelen; deze zijn zo uiteen-
lopend van aard dat een onderzoek voldoende stof voor een afzonderlijke studie zou bie-
den. Voor een overzicht moge ik verwijzen naar de bijlage op blz. 378. De gebondenheid
aan de deelbeschikking wil ik aan de hand van een aantal deelbeschikkingen demonstre-
ren. Uit beide groepen, de kwantificerende en kwalificerende deelbeschikkingen, heb ik
een veel voorkomende beschikking als voorbeeld gekozen. Daarnaast behandel ik een
deelbeschikking die zowel een kwalificerend als kwantificerend karakter draagt: de be-
schikking omtrent de vaststelling van aanloopverliezen. Voorts behandel ik in onderdeel
10.2 de uitspraak inzake de toepassing van richtige heffing.

196. HR 6 maart 1968, BNB 1968/ 101 met noot van H . J . Hofstra, HR 13 juni 1979, BNB 1979/212; Hof's-Gra-
venhage 21 juni 1983, V-N 1984, biz. 699.
197. HR 3 november 1971, BNB 1971/247.
198.  HR 9 september  1981,  BNB 1 981/293  met  noot van J.P. Schcltens.
199. HR 16 mei 1973, BNB 1973/178 met noot van J.E.A.M. van Dijck; Hof 's-Gravenhage 2 december 1975,
BNB 1976/126; HR 25 oktober 1978, BNB 1979/6.
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9.5.6.3. Kwantificerende deelbeschikking: art. 441, lid  1,  Wet IB  1964 (oudedagsreserve)

Een voorbeeld van een kwantificerende deelbeschikking in de wettelijke 'beschikking'-
vorm is art.  441, lid  1,  Wet IB  1964, dat bepaalt:

'De oudedagsreserve, de afnemingen ingevolge art. 44f eerste lid, letter c, over het kalenderjaar en het gezamenlij-
ke bedrag van die afnemingen over het kalenderjaar en de voorafgaande katenderjaren kunnen door de inspecteur
bij beschikking worden vastgesteld. Rechtsmiddelen tegen een zodanige beschikking kunnen uitsluitend betrek-
king hebben opdegrootte van de oudedagsreserve, de afnemingen of het gezamenlijke bedragvan de afnemingen.'

De redenen voor deze deelbeschikking zijn velerlei. Zo kan de oudedagsreserve volgens
de MvT bij bezwaar, beroep of navordering, wijziging ondergaan, die vanwege de 'ba-
lanscontinufteit' van belang kan zijn voor volgende jaren.200 De onzekerheid die hier-
door ontstaat over de hoogte van de oudedagsreserve wordt aldus weggenomen. Belang-
rijker echter lijkt dat de op een aanslagbiljet vermelde stand van de oudedagsreserve201

- die tevens de hoogte van de claim van de fiscus representeert - vatbaar is voor correctie
door bezwaar of beroep in te stellen tegen deze beschikking en niet tegen de desbetre ffen-
de aanslag Zoals Redactie V-N terecht opmerkt, komt bij een bezwaar en beroep tegen
de aanslag slechts detoevoeging aan of de afneming van de oudedagsreserve overdat jaar
vast te staan.202 Bovendien doet zich veelvuldig de situatie voor dat de belanghebbende
geen toevoeging aan de oudedagsreserve wenst. Indien de inspecteur dan toch een toevoe-
ging heeft verricht, is volgens de huidige rechtspraak geen rechtsmiddel voorhanden om
de inspecteur tot herziening van deze beslissing te bewegen, omdat het laten vervallen tot
een hogere aanslag zou leiden.203 Bezwaar en beroep tegen deze toevoeging is dan
slechts mogelijk, ingeval de inspecteur een beschikking in de zin van art. 441, lid 1, Wet
IB 1964 geeft.204

De deelbeschikking waarbij de omvang van de oudedagsreserve wordt vastgesteld
heeft een opmerkelijk karakter. Enerzijds is het mogelijk dat deze beschikking geduren-
de het gehele bestaan van de oudedagsreserve niet wordt gegeven, bijvoorbeeld omdat
er nooit om is verzocht. Deze deelbeschikking is derhalve geen conditio sine qua non voor
de definitieve belastingbeschikking, maar vormt slechts een hulpmiddel voor een latere
vaststelling van de claim van de fiscus. Tevens verhoogt zij door de eraan verbonden
rechtsmiddelen de rechtszekerheid van de belastingplichtige. Maar zelfs als in het verle-
den een beschikking ex art. 441 is gegeven, kan dat niet verhinderen dat de belanghebben-
de en de administratie in het jaar van belaste afneming van de oudedagsreserve haar om-
vang op andere wijze trachten aan te tonen. 205

200. MvT Wet van 16 november 1972, Stb. 612, biz. 15; zie ook art. 44d, lid 2, Wet IB 1964.
201. Deze 'mededeling' impliceert dat daartegen geen bezwaar en beroep openstaat. HR 5 september 1979, BNB
1979/264, V-N 1979, biz. 2003; Redactie V-N 1983, biz. 1523 (vragenrubriek).
202. V-N 1977, biz. 425 (vragenrubriek).
203. O.a. HR 11 maart 1959, BNB 1959/144; HR 5 september 1979, BNB 1979/264; HR 24 maart 1982, BNB
1982/160 met noot van J.P. Scheltens, FED IB'64: Art. 52 : 6 met noot van J.W. Zwemmer.
204. HR 5 september 1979, BNB 1979/264; HR 14 december 1983, BNB 1984/38.
205. Overigens zal - behoudens evidente fouten - dat deel van de reservedat door een beschikking ex art. 441 wordt
bestreken waarschijnlijk niet voor bestrijding vatbaar zijn.
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Anderzijds kan de belanghebbende jaarlijks om een beschikking tot de vaststelling van
deze stand verzoeken, aan welk verzoek de inspecteur gehoor moet geven.206 Opmerke-
lijk is dat het bezwaar en beroep telkens de totale omvang, namelijk 'de grootte van de
reserve', van de oudedagreserve kan betreffen. In die zin lijkt art. 441, lid  L veel te ruim;
het geeft namelijk in beginsel de mogelijkheid om bijvoorbeeld een jaren geleden onher-
roepelijk vastgestelde toevoeging of beschikking ex art. 441, aan te tasten. Aldus lijkt het
er sterk op dat een beschikking in de zin van art. 441, Wet IB 1964 de administratie nog
het meest bindt. Immers, is de stand te hoog in de ogen van de belanghebbende, dan ver-
hindert de wet niet dat hij in weerwil van een eerdere inmiddels onherroepelijke beschik-
king een nieuwe beschikking verkrijgt waartegen hij in bezwaar of beroep komt. Is de
stand naar de administratie meent te laag dan is deze daaraan niettemin gebonden, zij
het dat onder bepaalde voorwaarden op voet van het tweede lid herziening - bij uitspraak
- mogelijk is.

9.5.6.4. Kwalificerende deelbeschikking: art. 40, lid 5, Wet IB 1964 (aandelenfusie)

Indien een belastingplichtige aandelen of winstbewijzen vervreemdt in het kader van een
fusie, blijft op zijn verzoek het voordeel buiten aanmerking. De vraag of een fusie aanwe-
zig is wordt bepaald bij uitspraak door de inspecteur der vennootschapsbelasting op ver-
zoek van de vennootschap(pen) aan wie de aandelen worden vervreemd, welk verzoek
v66r de vervreemding moet zijn ingediend. De in art. 40, lid 5, Wet IB 1964 neergelegde
regeling is, zoals Van Dijck terecht opmerkt, nogal kwetsbaar.207 Uitgaande van de
zienswijze dat de vervreemding tot stand komt op het moment van de obligatoire over-
eenkomst, zal het immers niet veel voorkomen dat reeds voordien een verzoek ex art. 40,
lid 5, kan worden gedaan.208 Men kan evenwel verwachten dat de administratie deze eis
niet al te stringent toepast en ook een verzoek gedaan binnen een redelijke termijn na de
totstandkoming van de overeenkomst in behandeling zal nemen.209 Voorts is het weI be-
grijpelijk, maar soms ongelukkig dat de overnemende vennootschap het verzoek moet
doen; immers niet deze vennootschap maar de aandeelhouder-natuurlijk persoon van de
overgenomen vennootschap heeft belang bij de uitspraak.210 In deze zin is de uitspraak
van art. 40, lid 5, een vreemde eend in de bijt: zij heeft consequenties voor een ander dan
de verzoeker.21' Deze uitspraak heeft een belangrijke functie, omdat een belanghebben-

206. Hof 's-Gravenhage 25 november 1981, BNB 1983/96.
207. J.E.A.M. van Dijck, De aanmerkelijk-belangregeling, biz. 130.
208. Dit geldt te meer indien nog eerst aan de Minister om afwijking van de voorwaarden wordt verzocht op de
voet van art. 40, lid 4, Wet IB '64.
209. Idem J.E.A.M. van Dijck, De aanmerkelijk-belangregeling  biz. 130-131. Ook lijkt het verdedigbaar dat art.
60 AWR hiertoepassing vindt. Het is niet duidelijk waaromin art. 40, lid 5, Wet IB 1964 het wei in art. 2la Bestuit
IB 1941 voorkomende woord 'schriftelijk'   ontbreekt.   Zie  over  die  laatste   bepaling   J.F. M.   Giele,   WFR
1960/4494-4495,

210. Cf. J.E.A.M. van Dijck, de aanmerkelijk-belangregeling, biz. 131.
211. Hetzel fde geldt voor de herkapitalisatie-uitspraak van art. 58, lid 6, Wet IB 1964. Zie daarover P.H.M. Flip-
sen,  Fiscale en economische aspecten van herkapitalisatie, blz.  126-127.
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de ingeval een zodanige uitspraak niet is gedaan waarschijnlijk de faciliteit van art. 40,
lid 1, Wet IB 1964 zal moeten missen.212 In de redactie van het vij fde lid kan althans wei-
nig anders worden gelezen dan dat de fusie-uitspraak een essentiele voorwaarde is voor
de doorschuiving van de belastingclaim. Het ware beter geweest als de inspecteur ook de
bevoegdheid zou tockomen ambtshalve een uitspraak te doen, indien bijvoorbeeld de
vennootschap nalaat een verzoek daartoe in te dienen, zoals in art. 2, lid 2, van de Herka-
pitalisatiewet 1957 voorkwam.

Indien de bevoegde inspecteur een zodanigeuitspraak eenmaal heeft gedaan, zijn diens
collega's van de directe belasting en ook hijzelf daaraan gebonden.213 Voor herstel, zo
ten onrechte een bevestigende uitspraak is gedaan, biedt de wet namelijk geen ruimte.
Opmerkelijk in dit geheel is de rol van de Minister van Financien, die onder door hem
te stellen voorwaarden krachtens het vierde lid van art. 40 Wet IB 1964, afwijkingen kan
toestaan van het tweede lid. Indien de Minister aan een dergelijk verzoek voldoet, lijkt
het erop of de in het vijfde lid bedoelde uitspraak van de inspecteur niet langer meer
noodzakelijk is. Naar ik meen bedriegt hier de schijn. Nadat de Minister op het verzoek
heeft beslist zal de inspecteur, met inachtneming van de ministeriele beslissing, alsnog
een uitspraak moeten doen.

9.5.6.5. Deelbeschikking met kwalificerend en kwantificerend karakler: art. 52, lid 3,
Wet  IB   1964  (aanloopverlies)

Aanloopverliezen, dat zijn verliezen uit onderneming geleden gedurende de eerste zes ja-
ren na stichting van de onderneming, kennen een in tijd onbeperkte voorwaartse verlies-
verrekening en worden bij beschikking vastgesteld door de inspecteur.214 In beginsel
vindt die vaststelling over elk betreffend verliesjaar plaats. Een beschikking waarbij de
inspecteur een aanloopverlies vaststelt heeft twee eigenschappen: zij bepaalt dat een ver-
lies een aanloopverlies, dus onbeperkt (voorwaarts) compensabel is, en wat de omvang
van dit verlies is.

De beschikking lijkt geen conditio sine qua non voor de vraag of een verlies een aan-
loopverlies is. Het lijkt met andere woorden denkbaar, dat indien bijvoorbeeld een zoda-
nige beschikking ontbreekt een belanghebbende op een andere manier aantoont dat het
verlies onbeperkt compensabel is. Is echter een beschikking ex art. 52, lid 5, Wet IB 1964
gegeven, dan zal de administratie daaraan gebonden zijn. Art. 52, lid 6, geeft namelijk
de inspecteur slechts de bevoegdheid de beschikking bij uitspraak te herzien, ingeval het
verlies te hoog is vastgesteld, maar niet als het verlies achteraf blijkt geen aanloopverlies
te zijn. De beschikking geeft over de omvang van het aanloopverlies zowel de belasting-
plichtige als de administratie houvast. Een eenmaal onherroepelijk vaststaande beschik-
king zal in een procedure over het jaar van compensatie gezag van gewijsde hebben.

212. Cf. J.F.M. Giele, WFR 1960/4494.
213. Hof 's-Gravenhage, 1 mei 1980, BNB 1981/214.
214. Art. 51, lid 3 en 52, lid 3, Wet IB 1964.
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9.5.7.  GEBONDENHEID AAN ANDERE BELASTINGBESCHIKKINGEN

Er zijn naast deelbeschikkingen andere belastingbeschikkingen die de belastingschuld
beinvioeden. Nu eens treden zij in de plaats van een belastingaanslag, dan weer zijn zij
daarvan een afgeleide. Van de eerste groep belastingbeschikkingen zijn enkele voorbeel-
den: de beslissing om geen aanslag op te leggen (art. 12 AWR) en de verrekening van
voorheffingen (art. 15 AWR). Van de tweede groep - de van een belastingaanslag afgelei-
de beschikkingen - zijn enkele voorbeelden: de toepassing van de verliescompensatie bij
carry-back (art. 52 en 60 Wet IB 1964) en de teruggaaf van vermogensbelasting (art. 14,
leden 5 en 6 Wet VB 1964). Evenals bij de deelbeschikkingen zijn de belastingplichtige
en de administratie aan deze andere belastingbeschikkingen gebonden, mits zij onherroe-
pelijk zijn. In sommige, maar niet alle, gevallen heeft de belastinginspecteur evenwel de
bevoegdheid onder bepaalde voorwaarden terug te komen van een dergelijke belasting-
beschikking, door ofwel een navorderingsaanslag op te leggen ex art. 16 AWR, dan wel
een daarmee gelijk te stellen belastingbeschikking af te geven. 21 5   In de regel binden
voornoemde beschikkingen de rechter bij zijn beoordeling van de aangevallen belasting-
beschikking.216

9.5.8. GEBONDENHEID AAN DEPARTEMENTALE BESCHIKKINGEN

In hoofdstuk 5 is aangegeven dat een departementale beschikking niet vatbaar is voor
een rechtstreeks beroep op de belastingrechter. Zou een departementale beschikking wel
kunnen worden aangevochten indien en voor zover zij doorwerkt in een belastingaanslag
of een andere belastingbeschikking? Voor een antwoord op deze vraag moet een aantal
situaties worden onderscheiden. Vooropgesteld moet worden dat niet elke brief van de
Minister van Financien ook daadwerkelijk een departementale beschikking is. Zo is een
brief waarin niet meer dan een interpretatie van een wettelijke norm wordt gegeven niet
gericht op enig rechtsgevolg en derhalve geen departementale beschikking. Voorts ligt
het voor de hand dat departementale beschikkingen, die eerst worden gegeven als de be-
lastingaanslag over het desbetreffende tijdvak of tijdstip onherroepelijk is komen vast
te staan - zoals veelal bij art. 63 AWR-verzoeken het geval is - langs die weg niet kunnen
worden aangetast. De rechter zal een departementale beschikking bovendien vrijwel al-
tijd ongemoeid laten, indien de bestuurs- en beleidsvrijheid van het departement ter zake
groot is. Dit geldt mijns inziens vooral indien deze bestuurs- en beleidsvrijheid niet op
een specifieke belastingregeling berust, maar op de algemene bestuurs- en beleidsvrijheid
die de Minister van Financien toekomt, waartoe ik ook de ruim geformuleerde bevoegd-
heid ex art. 63 AWR reken. Het is echter niet uitgesloten dat de burgerlijke rechter toch

215. Art. 441, lid 2, 52, lid 4 en 70, lid 3, Wet IB 1964; art. 21, lid 5, en 28, lid 1, letter b, Wet Vpb.; art. 6, lid
4,8  en 11; Bestuit beleggingsinstellingen;  art.   15,  lid 5, Besluit reserves verzekeraars.
216. Hof 's-Gravenhage 23 juni  1972, BNB 1973/66; HR 25 oktober 1978 met conclusie van advocaat-generaai
Van Soest; HR 25 oktober 1978, BNB 1979/6 met noot van H.J. Hofstra, FED AWR: Art.  16: 96 met noot van
A.J.M. Timmermans.
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tot een toetsing van een departementale beschikking komt, ingeval de Minister van Fi-
nancien door de beschikking in strijd is gekomen met de algemene beginselen van be-
hoorlijk bestuur en derhalve onrechtmatig heeft gehandeld. Zie daarover meer in onder-
deel 11.2.1.

9.5.9.  GEBONI)ENHEID AAN BESCHIKKINGEN VAN ANDERE ADMINISTRATIES

In bepaalde met de belastingwetgeving verstrengelde wetten zoals de Wet investeringsre-
kening (WIR)217 en de inmiddels ingetrokken Wet selectieve investeringsheffing
(SIR)218, is aan de belastingadministratie een taak opgedragen. Hierna zal ik volstaan
met een behandeling van de WIR. De inspecteur der directe belastingen of vennoot-
schapsbelasting moet bij het in aanmerking nemen van investeringsbijdragen en -betalin-
gen soms rekening houden met administratiefrechtelijke beschikkingen van de Minister
van Economische Zaken. Het gaat daarbij om toeslagen waarvoor deze Minister een zgn.
verklaring moet afgeven zoals de milieutoeslag en de energietoeslag. Tegen het (niet) af-
geven van voornoemde verklaring staat bezwaar open bij de betrokken Minister en be-
roep bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven.

De taak van de Minister van Economische Zaken, in het bijzonder de Dienst Investe-
ringsrekening (DIR) is daarbij relatief beperkt. Voor een nadere uiteenzetting over die
taak verwijs ik naar mijn onderdeel 7.1.4.3 in hoofdstuk 7 Procedures in Schonis/Renes,
Wet investeringsrekening (losbladig). Aangezien de beschikking van het Ministerie van
Economische Zaken (de zgn. DIR-verklaring) uiteindelijk uitgewerkt wordt in een be-
lastingbeschikking, zoals een aanslag, is het de vraag of de belastingrechter in een beroep
tegen de laatste beschikking aan een onherroepelijke DIR-beschikking gebonden is. Dit
is slechts in beperkte mate het geval; de rechter zal zich slechts gebonden achten voor het-
geen de beschikking inhoudt. Het enkele feit dat een DIR-verklaring is afgegeven bete-
kent nog niet dat de inspecteur ook de daaraan verbonden toeslag zal geven; de verklaring
houdt slechts in dat aan de voorwaarden die de DIR stelt is voldaan.

9.5.10. GEZAG VAN GEWIJSDE

Werd hiervoor nagegaan in hoeverre eerdere beschikkingen van de administratie de om-
vang van het beroep beperken, nu moet worden onderzocht welke betekenis aan rechter-
lijke uitspraken in dit opzicht toekomt. Men spreekt in dit verband van gezag van gewijs-
de van een rechterlijke uitspraak welke inhoudt dat de beslissing partijen en hun rechtver-
krijgenden onder algemene titel bindt.219 Ineen later geschil kunnen zij zich aldus op die

217. Wet van 29 juni 1978, Stb. 368.
218. Wet van 27 februari 1974, Stb. 95. Zie ook Tweede Kamer, zitting 1984-1985, nr. 18 741.
219. Voor het burgerlijke recht geldt ook de rechtsverkrijgende onder bijzondere titel, Hugenhottz-Heemskerk,
biz. 90.
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uitspraak beroepen. Veegens geeft als ratio van de gebondenheid aan eerder gewijsden,
dat wanneer de rechterlijke macht haar taak heeft volbracht in redelijkheid moet worden
aanvaard dat in de onderzochte vragen het laatste woord is gesproken.220 Niet alleen
zou de rechter anders overbelast worden, ook de ernst van het rechtspreken zou devalue-
ren. De belastingrechter zal niet frequent met een gezag van gewijsde in aanraking ko-
men, aangezien op de meeste belastingbeschikkingen het adagium dat 'elke aanslag op
zich zelf moet worden beschouwd' van toepassing is.22' Zelfs ingeval de rechter over een
identieke kwestie betreffende dezelfde belastingplichtige heeft geoordeeld - bijvoorbeeld
betreffende een ander belastingjaar - zal deze noch een andere belastingrechter daaraan
gebonden zijn.222 Uitzondering vormen de rechterlijke beslissingen die betrekking heb-
ben op deelbeschikkingen, die hiervoor zijn behandeld. Soms geldt bij deelbeschikkin-
gen een gezag van gewijsde, ook al was de belanghebbende daarbij geen partij, bijvoor-
beeld bij een aandelenfusie of herkapitalisatie (art. 40, respectievelijk 58 Wet IB 1964).
Ingewikkelder ligt de situatie bij een navorderingsaanslag. Een belastingplichtige kan
zich volgens constante rechtspraak tegen een navorderingsaanslag verweren met de stel-
ling dat het belastbaar inkomen bij de definitieve aanslag te hoog is vastgesteld.

Zou hier sprake zijn van een gewijsde? In een arrest van 31 januari 1923, B. 3119, oor-
deelt de Hoge Raad dat de Raad van Beroep gebonden is bij zijn oordeel over de vraag
of de feiten voor de tweede navordering dezelfde zijn als die, waarop de eerste was ge-

grond. Deze opvatting, die evenzeer op de verhouding definitieve aanslag/navorderings-
aanslag toepasselijk is, brengt mee dat van een gewijsde slechts sprake is voor zover de
rechter deze feiten in het eerste geschil heeft vastgesteld.223 Het is goed denkbaar dat de-
ze feiten in die procedure niet zijn vastgesteld, omdat ze toen buiten geschil waren. Naar
ik meen leidt die zienswijze ertoe dat enerzijds eenzelfde feitelijke kwestie niet tweemaal
tot een rechterlijk onderzoek behoeft te leiden. Anderzijds is in deze zienswijze een be-

lastingplichtige die te laat beroep heeft ingesteld inzake een definitieve aanslag - en der-
halve niet-ontvankelijk is verklaard - aldus niet slechter af ingeval hij tegen een daarop

volgende navorderingsaanslag beroep instelt, dan degene die heeft verzuimd beroep in
te stellen. Voormelde overweging impliceert naar ik meen dat de rechter bij zijn oordeel
over de navorderingsaanslag in beginsel niet gebonden is aan zijn rechtstoepassinginhet
geschil over de definitieve aanslag. 224

Voorts kan, naar hiervoor is aangegeven, het belastingrecht, in het bijzonder door de
werking van het beginsel van balanscontinuiteit, een zekere materiele gebondenheid mee-
brengen aan een onherroepelijke belastingaanslag of een rechterlijke uitspraak. Men kan
ook denken aan de kwalificatie van een vermogensbestanddeel dat geheel, deels of niet

220. D.J. Veegens, Het gezag van gewijsde, 1972, biz. 18.
221. Vgl. HR 11 oktober 1933, B. 5479; HR 7 december 1938, B. 6795; HR 18 februari 1953, BNB 1953/104; HR
6 juli 1983, BNB 1983/264. Zie ook J. van Soest, FED Algemeen: 92.
222. Vergelijk HR 7 december 1938, B. 6795; HR 17 januari 1951, B. 8914; HR 18 februari 1953, BNB 1953/104.
223. Anders: J.P. Scheltens, Algemene wet, biz. 346, die meent dat de heffingsgrondslag als geheel komt vast te
staan.
224.  Vergelijk  HR 22 juni  1921,  B. 2799; anders: J.P. Scheltens, Aigemene wet, blz. 346-347.
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behoort tot het ondernemingsvermogen. Bij deze problematiek zal hier niet langer wor-
den stilgestaan. Ik volsta hier met een verwijzing naar onderdeel 9.5.5.2.

Aandacht verdient hier nog of en in hoeverre de belastingrechter gebonden is aan ge-
wijsden van andere rechters. Het spreekt voor zich dat een in een belastingwetgeving
gantroduceerdedeelbeschikking, waartegen bij een andere rechter beroep openstaat, de
belastingadministratie en dus ook de belastingrechter bindt. Men kan hierbij denken aan
de in de vorige paragraaf behandelde beschikkingen. Anders wordt het waar de belas-
tingrechter in een geschil wordt geconfronteerd met een gewijsde van een andere admi-
nistratieve rechter of beroepsinstantie, dan wei de burgerlijke rechter. Men denke aan
de schadevergoeding die een ambtenarenrechter aan een ambtenaar toekent o f een ontei-
geningsvergoeding vastgesteld door de burgerlijke rechter. Naar ik meen is de belasting-
rechter aan dergelijke rechterlijke beslissingen in beginsel, zeker waar het gaat om de fis-
caalrechtelijke kwalificatie van de vergoeding, niet gebonden. Men moet zich hierbij rea-
liseren dat het gewijsde in voormelde gevallen een geschil betreft waarbij de belastingad-
ministratie geen procespartij is. Is het gezag van gewijsde aldus beperkt tot de procespar-
tijen en hun rechtverkrijgenden onder algemene titel, het gezag van gewijsde is ook be-
perkt tot het object. Dit betekent dat ook al is het geschil betreffende verschillende be-
lastingaanslagen beperkt tot een identiek punt er geen sprake is van een zelfde object.
Van een zelfde object is evenmin sprake als een zelfde element voor twee verschillende
heffingen in aanmerking wordt genomen. Constateert de rechter in een procedure over
de vennootschapsbelasting een vermomde uitdeling aan een aandeelhouder, dan zal deze
de bij hem belaste uitdeling opnieuw mogen betwisten in een beroep tegen de aan hem
opgelegde aanslag inkomstenbelasting.225 Een gezag van gewijsde wordt in de regel
evenmin beinvloed door een mogelijk beroep op art. 60 AWR, op grond waarvan alsnog
tijdig bezwaar, beroep, verzet of beroep in cassatie kan worden ingesteld.

9.6. Toetsing aan het recht

De omvang van de rechterlijke controle wordt, naar uit de vorige onderdelen is gebleken,
gevormd door de vordering en het verweer en de feitelijke gronden waarop deze zijn ge-
baseerd. Voorts is de rechter soms gebonden aan onherroepelijke belastingbeschikkin-
gen of rechterlijke beslissingen. De omvang van zijn rechterlijk onderzoek wordt ook in
niet geringe mate bepaald door de toetsingsgronden die hij kan hanteren.

Daarbij hangt de toetsingsbevoegdheid samen met de bestuursruimte van de admi-
nistratie.

Men kan stellen dat het freies Ermessen van de administratie tegengesteld is aan de
toetsingsmogelijkheden van de administratieve rechter.

In het belastingrecht speelt de gebonden beschikking een belangrijker rol dan de be-
schikking waarbij de administratie enige bestuurs- of beleidsruimte toekomt. Dit heeft
de omvang van de rechterlijke controle in sterke mate beinvloed. Deze wordt niet alleen
bepaald door een directe toetsing aan de toepasselijke, algemeen verbindende voor-

225. idem J.P. Schettens, Algemene wet, biz. 347.
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schriften, maar bovendien door de nagenoeg volledig devolutieve werking van het be-
roep, waardoor de rechter soms vrijwel geheel op de stoel van de inspecteur kan gaan
zitten. Vorenstaande kenmerkt het belastingprocesrecht al sinds de inwerkingtreding van
de eerste raden van beroep in 1892. Dit patroon was kennelijk zo vertrouwd, dat de devo-
lutieve werking van het beroep tegen de verwachting in zelfs bij de kwijtschelding van
administratieve boeten is gehandhaafd.226

De directe toetsing aan het geschreven recht en de devolutieve werking van het beroep

hebben het ontbreken in de wet - met uitzondering van art. 27 AWR - van de beginselen
van behoorlijk bestuur als toetsingsgrond van belastingbeschikkingen dan ook lange tijd
niet als een ernstig gemis doen ervaren.

Het is althans niet duidelijk dat dit manco de rechtsontwikkeling van deze beginselen
door de rechtspraak heeft belemmerd. Paradoxaal genoeg is deze ontwikkeling, eerst in
de rechtspraak van de Tariefcommissie227, later in die van de Hoge Raad, juist tot stand
gekomen waar deze toetsingsgronden in de wet ontbraken.

Het is hier niet de plaats om de ontwikkeling van de beginselen van behoorlijk bestuur

in de belastingrechtspraak te beschrijven. Dat is in andere beschouwingen reeds voortre f-

felijk gedaan, waarnaar ik moge verwijzen. 228

De fiscale rechtsbetrekking wordt niet uitsluitend bepaald door de algemeen verbin-
dende voorschriften, waartoe ook de multilaterale en bilaterale verdragen en supranatio-
nale regelingen behoren, maar ook door niet op een wet steunende aanwijzingen die de
Minister of Staatssecretaris van Financien heeft gegeven aan de ambtenaar van de be-
lastingdienst. Deze laatste aanwijzingen, vaak ministeriele resoluties of aanschrijvingen

genoemd, hebben geen algemeen verbindende kracht, in deze zin dat zij justitiabelen
kunnen binden, maar krijgen algemene bekendheid door publikatie in de vakbladen. De
Hoge Raad heeft tot op heden geweigerd deze beleidsregels als rechtsregels aan te mer-
ken.229 Tot 1970 kon op deze beleidsregels in rechte zel fs in het geheel geen beroep wor-

den gedaan. Een klacht dat de inspecteur een in een beleidsregel neergelegde gedragslijn
niet volgde, kon tot die tijd bij de rechter niet tot succes leiden.210 Maar ook in de meer
directe relatie tussen de administratie en de burger, is de belastingbeschikking niet langer
het enige, in een geschil relevante, gegeven gebleven. Een belastingplichtige kan namelijk
aan de administratie inlichtingen vragen over de gevolgen van een voorgenomen hande-
ling. De administratie kan voorts mededelingen en toezeggingen doen en een bepaald,

begunstigend, beleid voeren. Vorenbedoelde, niet uitdrukkelijk in een wet neergelegde
beleidsregels en handelingen van de administratie kunnen bij een belastingplichtige soms
verwachtingen wekken, hem tot acties of stitzitten verleiden enz. Juist op het terrein van

226. Ch.P.A. Geppaart, WFR 1966/4802; J. Peters, Belastingconsulentendag 1971, blz. 22, anders J.P. Schel-

tens, Algemene wet, biz. 534; HR 8 juni 1977, BNB 1977/169; HR 19 oktober 1977 met conclusie van advocaat-

generaal Van Soest, BNB 1978/53 met noot van J.P. Scheltens; HR 29 juni 1983, BNB 1983/261 met noot van
J.P. Schettens.
227. TC 16 december  1957, BNB 1958/107;  TC 5 april  1960, BNB 1960/306 met  noot van J. van Soest.

228. J.P. Scheltens, Wet en rechtsbeginselen, NJB 1978, biz. 717 e.v., Ch.P.A. Geppaart, WFR 1979/5397, van

dezelfde, R.M. Themis 1984, biz. 467 e.v.
229. O.a. HR 23 november 1960, BNB 1961/11; zie voorts Meyjes-Van Soest-Van den Berge. biz. 73-82.
230. HR 7 januari 1970, BNB 1970/78, AB 1970, 130.
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de bijzondere bestuurshandelingen heeft de belastingrechter aan de algemene rechtsbe-
ginselen een - voor velen - opzienbarende toepassing gegeven. In de zgn. doorbraakar-
resten23 1 besliste met betrekking  tot door ministeritle resoluties bij belastingplichtigen
opgewekte verwachtingen de Hoge Raad Vat onder omstandigheden strikte toepassing
van de wet, waaruit de belastingschuld rechtstreeks voortvloeit, in die mate in strijd kan
komen met een of meer beginselen van behoorlijk bestuur, dat die toepassing achterwege
dient te blijvan(...)'.

Deze en volgende arresten hebben met name het vertrouwensbeginsel en het gelijk-
heidsbeginsel in het belastingrecht tot ontwikkeling gebracht.212 Constateert de rechter
strijd met deze beginselen, dan zal hij daarmee bij zijn oordeel over een bestreden be-
lastingbeschikking rekening houden. In deze studie kan vanzelfsprekend niet uitgebreid
worden stilgestaan bij de toepassing van de algemene beginselen van behoorlijk bestuur
in het belastingrecht. Dit onderwerp ligt immers deels op het gebied van wetinterpretatie
en derhalve buiten het onderwerp van deze studie. Ik volsta met een enkele opmerking.

De omvang van de rechterlijke toetsing is door de toepassing van algemene rechtsbe-
ginselen aanzienlijk vergroot. Ook handelingen van de administratie die voorafgaan aan
of samenhangen met belastingbeschikkingen kunnen namelijk in hetoordeel van de rech-
ter worden betrokken, niettegenstaande het feit dat tegen deze handelingen geen afzon-
derlijk beroep op de belastingrechter openstaat. Een aantal specifieke bestuurshandelin-
gen komt in onderdeel 10.5 aan de orde.

Een meer algemene vraag is of de omvang van de rechterlijke toetsing van de gebonden
belastingbeschikking zel f, geheel los van een bijzondere bestuurshandeling, is uitgebreid
door de toepassing in belastinggeschillen van de algemene beginselen van behoorlijk
bestuur. Ik ben geneigd deze vraag ontkennend te beantwoorden. De toetsing van een
gebonden belastingbeschikking zelf, zonder dat er enige andere bijzondere bestuurshan-
deling in geding is, zou bij de huidige stand van de rechtspraak niet verder gaan ingeval
de belastingrechter deze voorschriften ook aan algemene rechtsbeginselen zou toetsen.
Dat zou anders zijn ingeval ook formele beginselen van behoorlijk bestuur, zoals het mo-
tiveringsbeginsel of zorgvuldigheidsbeginsel, als toetsingsgrond zouden gelden.233 Me-
de vanwege de devolutieve werking van het beroep hebben deze beginselen in het belas-
tingrecht echter (nog) geen wortel geschoten. Dit zou mogelijk anders zijn, indien de be-
lastingrechter een beroep op een eerdere, soortgelijke, aanslag opgelegd aan de belasting-
plichtige zelf of aan een andere belastingplichtige zou honoreren, hetgeen thans niet het
geval is. Ik sluit evenwel niet uit dat de belastingrechter in de toekomst door toepassing
van algemene rechtsbeginselen tot een verdergaande toetsing van een belastingbeschik-
king zal komen.

231.  HR 12 april  1978, met conclusies van advocaat-generaal Van Soest, BNB 1978/135,136, en  137,  met noot
van C.P. Tuk.
232. HR 6 juni 1979, BNB 1979/211 met noot van J . P. Scheltens, AB 1979,404 met noot van F.H. van der Burg;
zie voorts Meyjes-Van Soest-Van den Berge, biz. 79 e.v.
233. Zie voor het zorgvuldigheidscriterium o.a. HR 18 januari 1984, BNB 1984/127, met noot van F.W.G.M.
van Brunschot. Vgl. Meyjes-Van Soest-Van den Berge, biz. 79. Zie voor het motiveringsbeginsel HR 26 maart
1980 met conclusie van advocaat-generaal Van Soest,  BNB  1980/161  met  noot  van H.J. Hofstra.
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10. Omvang van het beroep. Bijzonder deel

10.1. Belastingaanslagen

10.1.1.  INLEIDING

Het rechterlijk onderzoek van belastingaanslagen is volgens vaste rechtspraak in zoverre
beperkt dat slechts wordt nagegaan of en in hoeverre een beroep leidt tot een verminde-
ring van de aanslag. Deze rechterlijke opvatting wordt herleid tot de grondregel dat, wan-
neer een aanslag eenmaal is opgelegd, niet nogmaals uit dezelfde oorzaak een aanslag
mag worden opgelegd op de enkele grond dat de eerste te laag was.

Slechts onder voorwaarden kan dan een navorderingsaanslag worden opgelegd. Het
zou in strijd zijn met dit systeem als de rechter wel de bevoegdheid zou hebben een aan-
slag te verhogen.' Deze schets geeft de huidige rechtspraak  weer.  Het is evenwel  de

vraag of deze rechtspraktijk een bevredigende oplossing biedt voor elk geschil over een
belastingaanslag. Er zijn immers ook geschillen die zich niet onmiddellijk laten uit-
drukken in een verlaging van een belastingaanslag. In dit onderdeel wil ik onderzoeken
welke geschillen dat zijn, op welke wijze deze thans worden benaderd. Ten slotte wil ik
nagaan of de huidige praktijk bevredigend werkt. Het zwaartepunt van dit onderzoek
ligt bij de veel voorkomende belastingbeschikking: de definitieve aanslag in de in-
komstenbelasting. Het ligt voor de hand dat in dit hoofdstuk de aspecten van de omvang
van het beroep worden behandeld, die niet reeds in de vorige onderdelen zijn besproken.

10.1.2. DEFINITIEVE AANSLAG

In het wettelijk systeem waarin de inspecteur niet bevoegd is een definitieve aanslag te

verhogen past het inderdaaddatderechter een dergelijke bevoegdheidevenmintoekomt.
Een andere opstelling van de rechter zou de administratie er immers toe kunnen verleiden
het op een beroepsprocedure te laten aankomen.

Hierbij ga ik dan nog voorbij aan het verschil dat gelegen is tussen degene die uit idea-
lisme een hogere dan de hem opgelegde aanslag wi12 en de belastingplichtige die een ho-
gere aanslag wenst opdat een andere aanslag (bijvoorbeeld over een ander jaar) lager
wordt gesteld. De idealist behoeft daarover de rechter niet lastig te vallen: hij kan
volstaan met het betalen van gewetensgeld3, of de inspecteur verzoeken om een

1. HR 11 december 1918, B. 2110, HR 3 april 1935, B. 5850, HR 20 juni 1951, B. 9055, HR 17 oktober 1956, BNB
1956/313, HR 7 november 1956, BNB 1956/344.
2. Zie HR 25 februari 1931, W. 12 258.
3. Zie daarover J.P. Scheltens, Algemene wet, blz. 319 e.v.
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navorderings- ofnaheffingsaanslag. Degene die een aanslag hoger wil zien gesteld, opdat
een andere aanslag lager wordt, zal erop worden gewezen dat hij zich dan maar tegen die
hogere aanslag moet verzetten.

Met de invoering van de 'Tweeverdieners-regeling'4 kan iemand er evenwel belang bij
hebben (iets) hoger 'persoonlijk arbeidsinkomen' te genieten dan zijn echtgenote. Men
denke aan het geval dat het echtpaar veel negatieve inkomsten heeft uit onroerend goed
en de man w61 maar zijn vrouw geen positieve inkomsten heeft genoten in een vorig jaar.
Indien deze negatieve inkomsten tot een negatief inkomen leiden kan de man dat achter-
waarts compenseren, zijn vrouw niet.5 Niettemin lijkt het niet goed voorstelbaar dat het
beroep van de man tegen zijn aanslag om die reden doel zal treffen.

Het is echter intussen nog niet onmiddellijk duidelijk of de rechter zich in deze gevallen
uitsluitend zou moeten beperken tot de vraag of en in hoeverre het bedrag van de aanslag
moet worden verlaagd. Een aanslag behelst immers de vastlegging van een zeer groot
aantal fiscaal relevante feiten. Ze kan het oordeel van de inspecteur bevatten - bij de in-
komstenbelasting - over tariefgroep, belastbaar inkomen, onzuiver inkomen, de onzui-
vere inkomsten uit bepaalde inkomenscategorietn, aftrekposten, tarieftoepassing(en),
verminderingen wegens buitenlandse belastingplicht enz. De huidige rechtspraak geeft
alleen een beroepsmogelijkheid ingeval inwilliging van de klacht (per saldo) een vermin-
dering van de in de aanslag begrepen belasting inhoudt.6 Klachten die niet daartoe
leiden blijven derhalve buiten aanmerking. Heeft bijvoorbeeld de status van een vermo-
gensbestanddeel van een belanghebbende - of het tot zijn priv6-vermogen of onderne-
mingsvermogen kan of moet worden gerekend - geen invloed op de verschuldigde in-
komstenbelasting over het desbetreffende jaar, dan kan het geschil daarover niet aan de
rechter worden voorgelegd.7 De rechter kan deze kwestie eerst dan beslissen, ingeval ho-
norering van belanghebbendes klacht tot een verlaging van de aanslag leidt. Dit geldt
evenzeer voor de keuze van een stelsel van winstberekening.8 Voor een uitgebreide be-
schouwing over de verwerking van'winstaspecten' moge ik verwijzen naar de onderdelen
9.5.4 en 9.5.5.

De hiervoor vermelde constante rechtspraak geeft ook een inperking van de be-
roepsmogelijkheid ingeval honorering van de klacht niet leidt tot een verlaging van de
aanslag maar wel tot een verlaging van het belastbaar inkomen (bijvoorbeeld bij een zgn.
nihilaanslag), of zelfs tot een negatief inkomen. De rechter kan in die gevallen niet oor-
delen dat de belastingplichtige geen belang heeft bij de beslissing. Het belang van de
hoogte van dat inkomen kan immers liggen in de mogelijkheid van verliescompensatie,9
de toepassing van het bijzonder tarief in een later jaar enz.10 De rechter heeft conse-

4. Laatstelijk Wet van 20 december 1984, Stb. 649.
5. Art.  5, lid  L j°. 51, lid 5, Wet IB 1964. Zie ook Kavelaars en Stevens met medewerking van Opheikens, Twee-
verdieners, blz. 72-73.
6. Laatstelijk HR 9 november 1983, BNB 1984/226 met noot van J.P. Scheltens.
7. Hof 's-Gravenhage 27 februari 1979, BNB 1980/152.
8. Laatstelijk HR 4 mei 1983, BNB 1983/194, FED IB'64: Art. 9 : 410 met noot van J.A.G. van der Geld.
9. HR 24 maart 1982, BNB 1982/160met noot van J.P. Scheltens, FED IB'64: Art. 52: 6met noot van J.W. Zwem-
mer.
10. HR 9 november 1983, BNB 1984/226 met noot van J.P. Scheltens.
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quent geweigerd op beroepen in te gaan, die de vaststelling van een negatief belastbaar
inkomen of van een zgn. nihilaanslag betreffen. Het gevolg is dat een dergelijke be-
lastingbeschikking niet onherroepelijk komt vast te staan en eerst jaren later, namelijk
in een jaar waarin het verlies verrekend wordt aankiding kunnen geven tot geschillen

(carry-forward). Zo kan een negatief inkomen van jaar 1, niet zijnde een aanloopverlies,
in  beginsel  in jaar  9 nog gecompenseerd worden  en tot geschillen leiden: 1

Een bijzondere positie neemt de oudedagsreserve in, omdat de rechter een gegronde
klacht over een dotatie aan deze reserve zel fs niet honoreert als deze tot een verlaging van
de aanslag leidt.12 De reden hiervoor moet in de wetsgeschiedenis worden gevonden,
waarin is vastgelegd dat op een eenmaal bij de aangifte gedane keuze niet kan worden
teruggekomen bij bezwaar of beroep." Het spreekt voor zich dat zulks te meer geldt als
de  klacht tot een verhoging van de aanslag leidt. 14

Met deze voorbeelden uit de rechtspraak meen ik de problematiek voldoende te hebben
geschetst. Het beeld dat ontstaat is er een van grote rechterlijke terughoudendheid. Voor
de beperkte opvatting in de rechtspraak zijn weinig aanknopingspunten te vinden. Noch
wettekst, noch wets- of rechtshistorie lijken in die richting te dwingen. De enige reden
lijkt mij er den van efficiency: wat heeft het bijvoorbeeld voor nut dat de rechter zich be-
zighoudt met een negatief inkomen of - bij de vennootschapsbelasting - negatief belast-
baar bedrag. Misschien wordt het verlies later niet gecompenseerd en dan is alle rechter-
lijke arbeid tevergeefs geweest.

Anderzijds is het onbevredigend dat een contribuabele jarenlang in onzekerheid ver-
keert over de omvang van zijn 'verlies', over de vraag hoe zijn bijzonder tarief is als dat
mede wordt bepaald door een jaar waarin een nihil aanslag is opgelegd, en over de vraag
of een vermogensbestanddeel tot zijn privt-of ondernemingsvermogen behoort.

De vraag of een belanghebbende niet eerder over de hoogte van verliezen zekerheid
moet kunnen verkrijgen is onlangs nog door de Raad van State aan de orde gesteld in
zijn advies bij het wetsontwerp over de verruiming van de verliescompensatie.15 De
Raad van State wees erop dat de inspecteur 'gewone' verliezen, anders dan 'aanloopver-
liezen', niet bij beschikking vaststelt. Op vragen van enkele Tweede-Kamerleden ant-
woordden de bewindslieden van Financien dat de suggestie om alle verliezen bij beschik-
king vast te stellen een wenselijke verfijning van het wettelijk systeem is welke tot een
taakverzwaring leidt voor de belastingdienst, die door de bewindslieden schattenderwijs
op 100 mensjaren wordt gesteld. Voorts zou, aldus de bewindslieden, beroep tegen de

beschikkingen de rechterlijke macht zwaarder belasten. Niet onbelangrijk achtten de be-
windslieden dat een aanzienlijk deel van de verliezen onverrekend verdwijnt, bijvoor-
beeld in geval van faillissement.16 Alhoewel inderdaad de afgifte van 'verlies-beschik-
kingen' een taakverzwaring zal meebrengen, lijkt mij met het Eerste-Kamerlid Christi-

ll. Art. 51, lid 2, Wet IB 1964.
12. HR 3 januari 1979, BNB 1979/112 met noot van J.P. Schekens. Zie evenwel Min. resolutie van 13 juni 1984,
nr. 284-7520, V-N 1984, blz. 1311.
13. Handelingen Tweede Kamer, 1972-1973, Vierde vergadering 26 september 1972, blz. 86-87.
14. HR 5 september 1979, BNB 1979/264.
15. Tweede Kamer, 1983-1984,18 242, A-C, blz. 4.
16. VV, Zitting 1983-1984, 18 242, nr. 5, biz. 4-5, MvA, nr. 6, blz. 7-8.
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aanse de schatting van 100 mensjaren te hoog.17 Naar ik meen is dit aantal zelfs schro-
melijk vooral dan overdreven, indien de suggestie van de Raad van State zou worden ge-
volgd om alleen degenen die erom verzoeken een 'verlies-beschikking' te geven. In dit
systeem zou een belastingplichtige de keuze hebben. Hij zou kunnen wachten tot het ver-
lies uiteindelijk verrekend wordt en dan over het verlies kunnen discussieren en, zo nodig,
procederen, maar hij zou ook een voor beroep vatbare beschikking kunnen vragen. Het
spreekt voor zich dat in dat laatste geval de verliesbeschikking - eventueel na bezwaar
en/of beroep - 'gezag van gewijsde' krijgt, zodat het verlies bij de verrekening in een later
jaar niet meer aangevochten kan worden.

V66r dit systeem en tegen de opvattingen van de bewindslieden van Financien pleiten
de volgende argumenten:
1. Uit de gegevens vermeld in de Memorie van Antwoord blijkt niet, dat rekening is ge-

houden met de omstandigheid dat de verliezen die onmiddellijk bij beschikking zijn
vastgesteld later geen geschillen meer opleveren.

2.  De verliezen die onmiddellijk achterwaarts of voorwaarts verrekend kunnen worden,
worden reeds vastgesteld.

3.   Het  argument  dat veel verliezen onverrekenbaar blijven vanwege faillissement geldt
vooral voor de beginnende ondernemer; juist het verlies van deze ondernemer wordt
echter  wtl bij beschikking vastgesteld omdat  dat een aanloopverlies betreft.

4.  De meeste ondernemers, die de keuze hebben tussen wel of geen verliesbeschikking,
zullen daarover nog niet gaan procederen zolang onduidelijk is of het verlies zal
worden gecompenseerd.

5.  Naarmate de jaren verstrijken zal het steeds meer moeite en tijd kosten de juiste om-
vang van een verlies te bepalen; dit bezwaar geldt des te sterker in een vaak nog weer
jaren later gevoerde beroepsprocedure. 18

6.  Lang niet alle inspecteurs volstaan, zoals de bewindslieden suggereren, met een margi-
nale toetsing van het aangegeven verlies, zodat het verschilin tijdsbeslag met het geven
van een verliesbeschikking geringer is. 19

Het voorgaande overziende meen ik dat de huidige situatie, waarin een aantal elementen
van de definitieve aanslag, die niet tot een onmiddellijke aanslagvermindering leiden
zoals de keuze van een stelsel van winstberekening of de 'vermogensetikettering' niet
voor beroep vatbaar zijn, weinig bevredigend is.20 Het is onduidelijk waarom de rechter
meent zich van een oordeel daarover te moeten onthouden; noch de wet, noch de wets-
historie dwingen daartoe. Eenzelfde kritiek treft de rechterlijke terughoudendheid in-
zake de nihil-aanslag. Slechts voor de belastingjaren waarin verliezen worden vastgesteld
bieden de wet en de wetsgeschiedenis aanknopingspunten voor de restrictieve recht-

spraak. De argumenten die de bewindslieden van Financien hebben aangevoerd om 'ge-

17. Handelingen Eerste Kamer, Vergadering 6 november 1984, blz. 67.
18. J.A.G. vander Geld, FEDIB'64: Art. 9:412, spreektindit verband van een vaak jammerlijkepraktijk; P.H. J.
Essers, WFR 1984/5646, biz. 859, wijst er terecht op dat er over Un verlies in beginsel over 13 belastingjaren kan
warden getwist.
19. P.H.J. Essers, WFR 1984/5646, blz. 860.
20. Vgl. R. Oorthuizen, FED lB'64: Art. 7 : 227; J.A.G. van der Geld, FED lB'64: Art. 9 : 412; P.H.J. Essers.

WFR 1984/5646, blz. 860.
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wone' verliezen niet bij beschikking vast te leggen overtuigen niet. Als de administratie
niet terughoudend is bij de vaststelling van de aanspraak van de fiscus, valt een zodanige
terughoudendheid niet goed te begrijpen ingeval er een 'aanspraak' is ontstaan op de
fiscus.21

10.1.3. NAHEFFINGSAANSLAG

Tegen een nahe ffingsaanslag staat beroep open voor degene aan wie deze aanslag is opge-
legd. De wet stelt bezwaar (en daarna beroep) open tegen de naheffingsaanslag die is op-
gelegd op grond van art. 20 AWR, dat wil zeggen wegens het niet of niet geheel betalen
van de op aangifte te voldoene of af te dragen belasting. Waartegen kan dit beroep zijn
gericht? Kan dat uitsluitend het bedrag van de naheffingsaanslag betreffen, of zouden
ook andere, niet in de naheffingsaanslag uitdrukkelijk betrokken elementen in dit beroep
kunnen worden betrokken? Deze kwestie deed zich ogenschijnlijk voor in een beroep in-
zake een naheffingsaanslag ex art. 22 AWR inzake de loonbelasting, waarin de belang-
hebbende stelde niet inhoudingsplichtig te zijn. De Hoge Raad gaf daarbij in zijn arrest
van 23 april 1980, BNB 1980/175, de volgende, nogal algemene en ruime overweging:

'dat toch blijkens de artikel(en, L) 23 en 26 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen de rechtsmiddelen van

respectievelijk bezwaar en beroep ook met betrekking tot een op grond van artikel 22 van die wet opgelegde nahef-
fingsaanslag openstaan en noch uit de tekst of de strekking van art. 24 van voornoemde wet of van enig andere

wettelijke bepaling kan worden afgeleid, noch als bedoeling van de wetgever kan worden aanvaard dat degene
aan wie een dergelijke te zijnen taste komende aanslag is opgelegd, in zijn bezwaar en beroep met betrekking tot
die aanslag zou zijn beperkt, (...)'.22

Het valt inderdaad niet goed te begrijpen dat men zich tegen bepaalde aanslagen niet zou
mogen verweren met de stelling dat geen inhoudings- of belastingplicht bestaat. 23

Naar ik meen moeten art. 24 en 26 AWR aldus worden gelezen, dat bezwaar en beroep
tegen een naheffing van een inhoudingsbelasting uitsluitend beperkt worden door de uit-
drukkelijke bedoeling van de wetgever, dat de inhoudingsplichtige geen verweer heeft
tegen de bedragen die hij op aangifte heeft afgedragen.24 Vanzelfsprekend geldt deze
beperking niet voor de heffing van een voldoeningsbelasting.

Sinds HR 23 mei 1979, BNB 1979/250 staan ook bezwaar en beroep open tegen een
naheffingsaanslag opgelegd bij wijze van verhoging. In navolging van Van Soest25 oor-

deelde de Hoge Raad dat de rechter ook een zodanige naheffingsaanslag moet (kunnen)
toetsen.

Voorts zal de rechter, zoals reeds in hoofdstuk 3 is betoogd, de naheffingsaanslag ex

21. Vgl. art. 52, lid 5, Wet IB 1964. Zie ook MvA Wet IB 1964, biz. 75 r.k.
22. HR 23 april 1980, BNB 1980/175 met noot van H.J. Hofstra  V-N 1980, biz. 1252 met redactionele aanteke-

ning.

23.  Vgl.  Raad van Beroep Amsterdam 16 december  1930,  B. 5123. Hofstra's kritiek op HR 23 april  1980,  BNB
1980/175 kan ik dan ook niet delen.

24. Vgl. J.P. Scheltens, Algemene wet, biz. 628-629.
25.  J. van Soest, Belastingconsulentendag  1972,  biz.  6, van dezelfde, conclusie voor HR 23 mei 1979, BNB
1979/250.
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art. 22 AWR moeten aanmerken als een strafvervolging in de zin van art. 6 van de Euro-
pese Conventie. Hierop kom ik in onderdeel 10.8.4 terug.

10.1.4. NAVORDERINGSAANSLAG

Bij een beroep tegen een navorderingsaanslag bijvoorbeeld in de inkomstenbelasting on-
derzoekt de rechter, zo daarvoor stellingen worden aangedragen, het belastbare inkomen
in zijn geheel. Toetssteen is derhalve niet uitsluitend de aangevallen belastingbeschikking
maar de gehele materiele belastingschuld. Een belanghebbende heeft aldus nog een her-
kansing, doordat hij alsnog grieven kan aanvoeren tegen de oorspronkelijke, definitieve
aanslag, zelfs al zijn daartegen geen bezwaren aangevoerd.26 Zo kan hij in een zodanig
beroep - vanzelfsprekend - ook betwisten dat hij belastingplichtig is.27 Gegrondbevin-
ding van die klacht kan echter uitsluitend gevolgen hebben voor de aangevallen navorde-
ringsaanslag, niet voor de onherroepelijk vaststaande definitieve aanslag. 28

Beroep tegen een navorderingsaanslag geeft in beginsel geen herzieningsmogelijkheid
van de vermogensetikettering of van het stelsel van winstberekening. Een vanzelfspre-
kende uitzondering vormt het geval dat de eerdere etikettering - gesteld dat er inderdaad
een keuzemogelijkheid was - nog geen fiscale gevolgen heeft gehad.29 Op een stelsel van
winstberekening dat fiscale gevolgen heeft gehad voor de definitieve aanslag kan niet
meer worden teruggekomen bij het beroep tegen de navorderingsaanslag. 30

In beginsel kan de inspecteur bij de behandeling van het beroep andere elementen naar
voren brengen ter ondersteuning van de juistheid van zowel de definitieve aanslag als de
navorderingsaanslag. De elementen die betrekking hebben op de navorderingsaanslag
behoeven niet dezelfde te zijn als waarop de navorderingsaanslag is gebaseerd; de inspec-
teur moet - uitgaande van art. 16, eerste lid, AWR - evenwel ook deze andere elementen
niet hebben gekend of kunnen hebben gekend ten tijde van het opleggen van de defini-
tieve aanslag.31 De inspecteur zal naar ik meen niet kunnen terugkomen in het beroep
tegen een navorderingsaanslag op een aspect dat hij bij de regeling van de definitieve aan-
slag reeds uitgebreid heeft onderzocht, en naar aanleiding waarvan hij toen heeft afge-
zien van correctie. 32

In  onderdeel  9.3.3. is geconstateerd  dat de termijn waarbinnen een navorderings-
aanslag moet worden opgelegd, noch de vraag of de inspecteur een ambtelijk verzuim
heeft begaan - waardoor het in art.  16, lid 1, AWR vereiste'enig feit' ontbreekt - elemen-
ten zijn die de rechter ambtshalve moet onderzoeken. Dit houdt in dat de rechter zich

26. HR 18 februari 1925, B. 3584; HR 18 oktober 1972, BNB 1972/253.
27. Raad van Beroep Amsterdam 16 december  1930, B. 5123.
28. HR 15 februari  1967, BNB 1967/91  met noot van H. Schuttevaer; Hof's-Gravenhage 25 januari  1978,  BNB
1979/94.

29. Hof 's-Gravenhage 27 februari 1979, BNB 1980/152.
30. Vgl. HR 4 mei 1983, BNB 1983/194, FED IB'64: Art. 9: 410, met interessantenoot van J.A.G. van der Geld.
31.  HR  17 mei  1961, BNB 1961/197 met noot van J. van Soest. Zie voorts de rechtspraak vermeld in Vakstudie
Algemeen Decl, aant. 16 op art. 26 AWR.
32. Vgl. Hof Arnhem 26 november 1976, BNB 1978/48 en HR 3 januari 1979, BNB 1979/86.
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daarover pas zal uitlaten indien de belanghebbende zich hierover beklaagt.
De vraag wanneer sprake is van 'enig feit' ligt vooral op het terrein van het fiscale be-

wijsrecht, dat buiten het onderwerp van deze studie ligt. Ik volsta met een verwijzing naar
de uitgebreidecasuYstiek vermeld in de aantekeningen op art. 16 AWR in Vakstudie Alge-
meen Deel.

In een rapport van prof. mr. D. Simons, uitgebracht aan de Staatssecretaris van Finan-
cien op 6 juni 1984, is voorgesteld de eis van 'enig feit' te laten vervallen. Degenen die
vrezen dat de inspecteur daardoor mogelijk minder zorgvuldigheid zal betrachten bij het
opleggen van een definitieve aanslag zullen een zodanige wettelijke ingreep niet toe-
juichen. 32a

10.2. Richtige heffing

Een momenteel zeer belangrijke deelbeschikking is de uitspraak richtige heffing, die aan
een  rechtshandeling van de belastingplichtige een bepaalde kwalificatie geeft,  die in de
regel grote fiscale gevolgen heeft. Voor de he ffing van directe belastingen wordt geen re-
kening gehouden met rechtshandelingen die geen wezenlijke verandering van feitelijke
verhoudingen ten doel hebben gehad, of die achterwege zouden zijn gebleven indien
daarmee niet de belastingheffing geheel of ten dele onmogelijk zou zijn gemaakt. Art.
31 AWR, dat voormelde regeling belichaamt, kan uitsluitend worden toegepast ingeval
de inspecteur, daartoe gemachtigd door de Minister van Financien, een met redenen om-
klede uitspraak heeft gedaan (art. 32 AWR). Eerst nadat de uitspraak richtige heffing
onherroepelijk is komen vast te staan, doordat deze niet is aangevochten of door de
rechter is gehandhaafd, kan een belastingaanslag met toepassing van art. 31 AWR
worden opgelegd. Het systeem wordt gecompleteerd met de bepaling dat na het onher-
roepelijk worden van de uitspraak richtige heffing, de met die uitspraak opgelegde aan-
slag niet kan worden bestreden met de grief dat art. 31 geen toepassing had mogen
vinden.

Het vorenstaande zou wellicht de indruk kunnen wekken dat in het beroep tegen de
uitspraak richtige heffing uitsluitend de vraag aan orde komt ofart. 31 AWR wordt toe-
gepast en de uitwerking ervan in het beroep tegen de belastingaanslag. Die zienswijze is
echter niet juist. De rechter beoordeelt bij de procedure tegen de uitspraak richtige hef-
fing ook haar uitkomst voor de desbetreffende belastingaanslag. Sterker nog, de rechter
zal bij een richtige-heffingsuitspraak voorafgaand aan een navorderingsaanslag moeten
onderzoeken of een opgeworpen twij fel omtrent het bestaan van een nieuw feit gerecht-
vaardigd is.33 Bezien vanuit een oogpunt van proceseconomie valt deze handelwijze te
rechtvaardigen, maar er zijn meer prealabele kwesties die bij het beroep tegen de voor-

32a. Vgl.Ch.P.A. Geppaart, WFR 1984/5657, Ch.J. 1.angereis, De NV 62/5, september/oktober 1984 en hetrap-
port uitgebracht aan de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs, door H. J. Hofstra, A.M. Donner en Ch.P.A.
Geppaart, WFR 1985/5680.
33. HR 22 juni 1983 met conclusie van advocaat-generaal Mok, BNB 1983/238 met noot van H.J. Hofstra, FED
AWR: Art. 31 : 76 met noot van J.J.M. Leijsen.
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melde uitspraak opgeworpen kunnen worden, zoals de termijn van art. 16, lid 3, AWR
en de vraag of iemand subjectief belastingplichtig is.14 Ik neem aan dat ook die aspecten
reeds in het geschil over de uitspraak richtige heffing aan de orde kunnen komen.

De wet schrij ft voor dat de uitspraak met redenen is omkleed. In de praktijk blijkt de
uitspraak aan deze eis te voldoen. Moet men nu aannemen dat de motiveringseis hier
nauwer luistert dan bij andere uitspraken, zoals de uitspraak op het bezwaarschrift? Er
zijn geen aanwijzingen dat dat inderdaad zo is.ls Indien de rechter van oordeel is dat de
uitspraak ten onrechte bepaalde rechtshandelingen onder de werking van art. 31 AWR
brengt, vernietigt hij de uitspraak voor zover het deze rechtshandelingen betreft en be-
vestigt hij de uitspraak voor het overige. 36

Kwestieus is o f de rechter ook andere dan de in de uitspraak richtige heffing gebrand-
merkte rechtshandelingen onder de werking van art. 31 AWR zou kunnen brengen. Gelet

op de betekenis van de ministeriele machtiging in de richtige-heffingsprocedure ben ik
geneigd deze vraag ontkennend te beantwoorden. Evenmin als de inspecteur art. 31
AWR op eigen gezag mag toepassen, is het naar ik meen de rechter 'toegestaan' andere

rechtshandelingen onder de werking van deze bepaling te brengen. De uitspraak richtige
heffing legt de grenzen van de rechtsstrijd vast: de inspecteur en de rechter zullen der-
halve wel het aantal gewraakte rechtshandelingen mogen beperken, maar niet mogen uit-
breiden.17

Een bijzondere plaats neemt art. 31 AWR in ten opzichte van rechtshandelingen die

beogen het bijzondere tarief van art. 57 Wet IB 1964 te betnvloeden. De uitspraak richtige
heffing moet in dat geval gericht zijn op de rechtshandeling waarmee het inkomen, dat
mede als basis geldt voor de berekening van het bijzonder tarief, kunstmatig wordt ge-
drukt en niet op het jaar waarin het bijzonder tarief wordt toegepast. Bij zijn oordeel
zal de rechter derhalve meestal ook (rechts-)handelingen die eerst in een later stadium zijn
verricht moeten betrekken. 38

Als de uitspraak richtige heffing onherroepelijk is geworden, kan de toepassing van
art. 31  AWR niet meer worden afgeweerd in het beroep tegen de later met de toepassing
van art. 31 AWR opgelegde belastingaanslag. Dit is evenmin het geval bij de latere be-
lastingaanslagen, waarop de toepassing van art. 32 AWR weliswaar niet onmiddellijk,
maar wel indirect betrekking heeft.19

34. Advocaat-generaal Mok in zijn conclusie voor BNB 1983/238, Vakstudie Algemeen Deel, aant. 7 op art. 32
AWR.
35. HR 22 juli 1982, mel conclusie van advocaat-generaal Mok, BNB 1982/242 met noot van H.J. Hofstra, FED
AWR: Art. 31 : 7 met noot van J.W. Zwemmer. Zieook J.P. Schekens, Algemene wet, biz. 729, J.W. Zwemmer,
Richtige heffing, biz. 37.
36. HR 20 maart 1985, BNB 1985/148.
37. HR 21 september 1983, BNB 1983/316.
38. O.a. HR 22 juli 1982, met conclusieadvocaat-generaal Mok, BNB 1982/246 met noot van H.J. Hofstra, FED
AWR: Art. 31  : 35 met noot van J.W. Zwemmer; HR 6 oktober  1982, met conclusie van advocaat-generaal Mok,
BNB 1982/313 en 314 van H.J. Hofstra, FED AWR: Art. 31 : 60 met noot van C.B. Bavinck. Zwemmer en Ba-
vinck staan met J.E.A.M. van Dijck, WFR 1982/5554 voor art. 31 AWR toe te passen op het jaar waarin de wer-

king van art.  57  Wel  IB 1964 gevraagd wordt.
39. HR 22 juli 1982, met conclusie van advocaat-generaal Mok, BNB 1982/245 met noot van H.J. Hofstra, FED
AWR: Art. 31 : 18 met noot van J.W. Zwemmer, HR 26 januari 1983, BNB 1983/ 106 met noot van H.J . Hofstra,
FED AWR: Art. 31 : 64, met noot van C.B. Bavinck. Zie ook J.W. Zwemmer, Richtige heffing, biz. 32 e.v.
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10.3. Beschikkingen en uitspraken

10.3.1. INLEIDING

Het  belastingrecht kent veel belastingbeschikkingen die wettelij k worden aangeduid als
'beschikking' en 'uitspraak'. Vele van deze belastingbeschikkingen vallen onder, wat ik
in onderdeel 9.5.6 heb genoemd, de definitie deelbeschikking: een belastingbeschikking
die aan een belastingaanslag voorafgaat en de omvang van de formele belastingschuld
mede bepaalt.

10.3.2. VOORLOPIGE BESCHIKKING

Het belastingrecht kent ook voorlopige beschikkingen. Voorbeelden daarvan zijn de be-
schikking vermindering loonbelasting en de beschikking teruggaaf van dividendbe-
lasting. Vanzelfsprekend verliest de laatste beschikking haar voorlopige karakter ingeval
de dividendbelasting 'eindheffing' is.40

Tegen een zodanige beschikking staat beroep open, zelfs ingeval de vermindering of
teruggaaflangs een andere weg, namelijk door middel van verrekening bij een definitieve
aanslag inkomstenbelasting c.q. vennootschapsbelasting, zou kunnen worden geeffectu-
eerd. In een arrest van 15 september 1982heeft de Hoge Raad geoordeeld dat een gegrond
bezwaar of beroep tegen een beschikking vermindering loonbelasting moet leiden tot een
teruggaaf van loonbelasting welke over de sedert de beschikking verstreken loontijdvak-
ken van het kalenderjaar te veel is ingehouden.41 De conclusie van het gerechtshof in die
procedure dat belanghebbende geen belang heeft bij het beroep omdat, mede gelet op
art. 30, lid 5, Wet LB 1964 - zoals dat toen luidde - de tijdvakken waarop de verminde-
ring betrekking kan hebben reeds verstreken zijn, wordt door de Hoge Raad scherp ge-
kritiseerd. De opvatting van het hof zou meebrengen, aldus de Hoge Raad, dat het door
een belastingplichtige ingestelde beroep tegen een uitspraak van een inspecteur als de on-
derhavige praktisch zinloos zou worden en aldus een door de wetgever ter bescherming
van de rechtspositie van de belastingplichtige gegeven rechtsmiddel geweld zou worden
aangedaan.

Bij de Wet van 8 november 1984, Stb. 534 zijn meer voorlopige beschikkingen gei'ntro-
duceerd, zoals de voorlopige teruggaaf ingeval van achterwaartse verliesverrekening, ge-
baseerd op art. 52, lid 3, Wet IB 1964 en art. 21, lid 3, Wet Vpb. 1969.

In onderdeel 4.2.12 is aandacht besteed aan de voorlopige aanslag bij enkele aanslag-
belastingen. Hier volstaat de opmerking dat tegen deze voorlopige aanslagen niet de
rechtsmiddelen van bezwaar en beroep openstaan.

40. Vgl. evenwel art. 65,lid 1, letter f, Wet IB 1964: een vermindering van loonbelasting kidt attijd tot het opleggen
van een definitieve aanslag inkomstenbelasting.
41. HR 15 september 1982, met conclusie van advocaat-generaal Van Soest, BNB 1982/270, FED LB'64: Art.
30 : 11 met noot van A. Harlaar.
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10.3.3. UrrSPRAAK OP BEZWAARSCHRIFT

Een uitspraak die geen deelbeschikking is maar een eindbeschikking is de uitspraak op
een bezwaarschrift Cart. 25, lid 1, AWR). De omvang van de rechterlijke toetsing van een
zodanige uitspraak behoeft geen afzonderlijke behandeling, omdat de rechter zich in be-
roep onmiddellijk richt op de daaraan ten grondslag liggende belastingaanslag, daarbij
vrijwel geheel voorbijgaand aan de uitspraak zelf. Zo is de motivering van de uitspraak
volgens constante rechtspraak geen relevant gegeven. Het belangrijkste van de uitspraak
op het bezwaarschrift is dat deze de aanslag kan verlagen en aldus het geschil kan beper-
ken. Voor een verdere behandeling van de uitspraak op het bezwaarschrift verwijs ik
naar onderdeel 5.9.

10.3.4. CARRY-BACK-BESCHIKKING

Een andere eindbeschikking is de beschikking waarbij een verlies achterwaarts wordt ver-
rekend (carry back). De verliesverrekening bij de inkomsten- en de vennootschapsbe-
lasting is in dit geschrift reeds aan de orde gekomen bij de behandeling in onderdeel
10.1.2 van de definitieve aanslag. Bij deze aanslag wordt immers een verlies verrekend
dat niet eerder achterwaarts kon worden verrekend. Op deze wijze kunnen'gewone' ver-
liezen en zgn. aanloopverliezen worden verrekend. Over de beschikking betreffende een
aanloopverlies moge ik verwijzen naar onderdeel 9.5.6. In dit onderdeel zal ik de carry-
back-beschikking inzake de inkomstenbelasting behandelen: de achterwaartse verlies-
verrekening bij de vennootschapsbelasting wijkt slechts op ondergeschikte punten daar-
van af.

Een verlies moet krachtens art. 51, lid 2, Wet IB 1964 primair verrekend worden met
de drie voorafgaandejaren en pas daarnamet deacht volgende kalenderjaren. Krachtens
de Wet van 8 november 1984, Stb. 534 moet de achterwaartse verrekening het eerst
plaatsvinden met het oudste van de drie jaren. De achterwaartse verliesverrekening met
het inkomen van een voorafgaand jaar geschiedt door vermindering van de aanslag bij
beschikking van de inspecteur. Een van de belangrijkste problemen hierbij was tot voor
kort dat carry back slechts kon plaatsvinden met aanslagen die onherroepelijk waren ko-
men vast te staan; dit betekende dat een dergelijke verrekening niet kon plaatsvinden zo
lang over deze vroegere jaren nog procedures liepen. Bij de laatstgenoemde wet is in art.
52, lid 3, Wet IB 1964 en art. 21, lid 3, Wet Vpb. 1969 evenwel de mogelijkheid geopend
van een voorlopige teruggaaf, waardoor belanghebbenden voortaan voor een belangrij-
ke belastingteruggaaf niet langer behoeven te wachten op de onherroepelijkheid van de
laatstbedoelde aanslagen.

Wat is nu de omvang van het beroep tegen een carry-back-beschikking? Art. 52, lid
2, Wet IB 1964 bepaalt dat dit beroep uitsluitend betrekking mag hebben op de grootte
van het te verrekenen bedrag en op de toepassing van art. 51 Wet IB 1964. Deze bepaling
beoogt aldus te voorkomen dat bij het beroep tegen de carry-back-beschikking alsnog
de belastingaanslag waarmee het verlies verrekend wordt in discussie wordt gebracht.
Om die reden wacht de inspecteur in de regel dan ook met het toepassen van deze beschik-
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king totdat de aanslag onherroepelijk vaststaat. De aan art. 52, lid 2, ten grondslag lig-
gende gedachte van proceseconomie spreekt  mij  zeer aan.

Een bijzonder geval deed zich voor in een uitspraak van het Ho f Amsterdam van 4 no-
vember 1976, BNB 1977/292. Daarin had een belanghebbende over 1971 een negatief in-
komen aangegeven. Dit was door de inspecteur gevolgd; hij had daarop geen aanslag op-
gelegd, maar 'medegedeeld' dat het inkomen negatief f 1308 bedroeg. Voordat de inspec-
teur dit verlies met het positieve inkomen  over 1970 verrekende, ontdekte  hij  dat  over
1971 ten onrechte f 21  705 als persoonlijke verplichting was afgetrokken. De inspecteur
kon wegens een ambtelijk verzuim weliswaar geen navorderingsaanslag opleggen, maar
weigerde   nu het 'verlies'   van   f 1308 alsnog te verrekenen. Tegen de carry-back-
beschikking ad nihil kwam belanghebbende in beroep. Het hof stelde hem in het onge-
lijk, overwegende dat de inspecteur bij de verrekening van het in 1971 'geleden verlies'
niet gebonden is aan hetgeen bij de aanslagregeling over dat jaar is aangenomen. De uit-
komst vind ik bevredigend, maar de motivering lijkt mij niet sterk. Dat elke aanslag op
zich zelf moet worden beschouwd is een veelgebruikt adagium dat, naar in onderdeel 9.4
is aangetoond geen algemene gelding heeft. Beter lijkt het argument dat, ingeval geen
aanslag wordt opgelegd of een nihilaanslag wordt opgelegd, de belastingschuld over dat
jaar niet onherroepelijk komt vast te staan.42 De Redactie Vakstudie Inkomstenbe-
lasting merkt in aant. 11 op art. 51 op dat de inspecteur door toepassing van de carry-
back een ambtelijke fout mag herstellen die niet groter is dan het terug te wentelen verlies.
Voor zover de ambtelijke fout is gemaakt in het verliesjaar kan ik met voornoemde redac-
tie meegaan; men mag uit voormelde passage evenwel niet de conclusie trekken dat her-
stel ook mogelijk is van een fout gemaakt bij het opleggen van de belastingaanslag van
het jaar waarmee de verrekening plaatsvindt.

Het wettelijke kader van de carry-back-beschikking is nogal pover. Zo verplicht de wet
de inspecteur weliswaar tot achterwaartse verliesverrekening over te gaan zodra hij het
verlies heeft vastgesteld en de aanslagen over de voorafgaande jaren onherroepelijk zijn
komen vast te staan, maar een rechtsmiddel tegen het uitblijven van de carry-back-
beschikking biedt de wet niet. Hier moet de rechter dan ook te hulp schieten door de in-
specteur'uit te nodigen' alsnog een zodanige beschikking te geven.4' De Hoge Raad was
dwingender in zijn arrest van 24 maart 1982, waarin een belanghebbende een negatief
inkomen had aangegeven, maar de inspecteur een nihilaanslag had opgelegd.44 Een re-
delijke wetstoepassing brengt, aldus de Hoge Raad, mee dat de inspecteur alsnog een
carry-back-beschikking geeft, waarin hij aangeeft dat van een verrekenbaar verlies geen
sprake is. Vorenstaande zal duidelijk hebben gemaakt dat de zgn. Verpflichtungsklage
uit het Duitse belastingrecht hier node gemist wordt.45

42. HR 9 november 1983, BNB 1984/226 met noot van J.P. Scheltens.
43. Hof 's-Gravenhage 23 augustus 1979. BNB 1980/313.
44. HR 24 maart 1982, BNB 1982/160 met noot van J.P. Schettens.
45. § 40, Abs. 1 Finanzgerichtsordnung.
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10.4. Administratieve boeten

10.4.1. INLEIDING

Is in het voorgaande aandacht besteed aan de omvang van het beroep tegen belastingbe-
schikkingen die de belastingschuld bepalen, thans moet nog worden onderzocht in welke
mate en op welke wijze de rechter de in de belastingpraktijk zo belangrijke administratie-
ve boeten toetst.

Administratieve boeten zijn er in vele soorten; behalve in de Algemene wet inzake
rijksbelastingen en de Algemene wet inzake de douane en de accijnzen zijn er in diverse
heffingswetten 'verhogingen', zoals de administratieve boeten worden genoemd,  opge-

nomen. In het hierna volgende beperk ik mij tot de meest voorkomende boeten: de verho-

gingen van de Algemene wet inzake rijksbelastingen en de Wet op de motorrijtuigenbe-
lasting. De verhogingen kunnen worden onderscheiden in lichte en zware boeten. De lich-
te zijn die welke zijn gebaseerd op art.  9, lid 3, art.  21, lid 1, tweede volzin, en art.  22
AWR, de zware op art. 18, lid 1, art. 21, lid 1, eerste volzin, AWR en art. 16 Wet MB
1966. Het onderscheid is met name van betekenis voor de wijze waarop de inspecteur
kwijtschelding verleent; bij een zware boete geeft de inspecteur een wettelijk bepaald
kwijtscheldingsbesluit, een lichte boete kan de inspecteur ambtshalve gedeeltelijk kwijt-
schelden zonder dat hij daarvoor een wettelijke vorm behoeft te kiezen. Vanzelfsprekend
wordt hier ook de omvang van het beroep tegen de wettelijke en buitenwettelijke kwijt-
schelding onderzocht. Er is nog een andere tweedeling mogelijk. In de regel wordt een
administratieve boete gegoten in de vorm van een verhoging van de belastingaanslag, in
66n geval echter heeft de boete de vorm gekregen van een belastingaanslag zelf. Dit laatste
is het geval bij de verhoging opgelegd bij wege van een naheffingsaanslag krachtens art.
22 AWR.

In hoofdstuk 3 is reeds aandacht geschonken aan de gevolgen die een mogelijketoepas-
sing van art. 6 van de Europese Conventie op administratieve boeten in het belastingrecht
meebrengt. Zo nodig zal daarnaar worden verwezen.

10.4.2. VERHOGINGEN

De administratieve boeten in het belastingrecht hebben het wettelijke kleed van een ver-

hoging gekregen; zij verhogen de in een aanslag begrepen belasting. Reeds eerder heb ik

erop gewezen dat de belastingwetgeving ook verhogingen kent die niet als administratie-
ve boeten kunnen worden beschouwd, te weten de verhogingen genoemd in art. 23 en 23a
Wet Vpb. 1969 en art. 59 Wet IB 1964.46 OP grond van deze bepalingen wordt de be-
lastinggrondslag verhoogd ingeval een herkapitalisatie (gedeeltelijk) ongedaan wordt ge-
maakt, respectievelijk een stamrecht niet (langer) aan de wettelijke eisen voldoet. Laatst-
bedoelde verhogingen behandel ik hier niet.

De meeste boeten die in het belastingrecht worden opgelegd gelden tot op heden voor

46. WFR 1985/5673.
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de fiscus als een aantrekkelijk alternatief voor een strafrechtelijke vervolging.47 Zij
kunnen immers zonder een uitgebreid strafrechtelijk vooronderzoek en zonder rechter-
lijke tussenkomst worden opgelegd. Bovendien kan de inspecteur een hogere boete
opleggen dan de rechter. Daaraan kunnen worden toegevoegd de strenge formele eisen
gesteld aan onder andere de dagvaarding en het bewijs, welke eisen er herhaaldelijk voor
zorgen dat het Openbaar Ministerie niet ontvankelijk wordt verklaard of vrijspraak
volgt. Het wekt dan ook geen verbazing dat de belastingadministratie, mede gelet op het
grote aantal in aanmerking komende gevallen48, een sterke voorkeur aan de dag legt
voor de administratieve boeten. Slechts als het gaat om aanzienlijke fiscale fraude zal een
strafrechtelijke vervolging worden geentameerd.49

Bij de vervolging van een belastingdelict rust op het Openbaar Ministerie een zware be-
wijslast. De belastingadministratie heeft het in vergelijking daarmee bij het opleggen van
een administratieve boete in dat opzicht aanzienlijk gemakkelijker. Bij de zware boeten
van art. 18 en 21 AWR rust de bewijslast ter zake van de schuldvraag primair op de be-
lastingplichtige, bij de lichte boeten in de AWR Cart. 9, lid 3, 21, lid 1, tweede volzin en
22) en de verhoging van art.  16 Wet MB 1966 lijkt de schuldvraag geheel irrelevant. Lijkt,
omdat de Leidraad administratieve boeten 1984, onder omstandigheden die soms de
schijn hebben van een weging van de schuldvraag, de inspecteur voorschrijft ook een
lichte boete soms gedeeltelijk kwijt te schelden. Bij de parlementaire behandeling van de
AWR werd kritiek geuit op de oorspronkelijke tekst van art.  18, lid 1, en 21, lid 1, waarin
de woorden voorkwamen'tenzij het niet aan opzet o f grove schuld van de belastingplich-
tige is te wijten dat te weinig belasting is geheven'. Navordering en naheffing kunnen na-
melijk mede betrekking hebben op feiten waarbij de belastingplichtige opzet of grove
schuld is te verwijten en ten dele op verschoonbare omstandigheden. Om die reden
werden voormelde bepalingen aangepast en werd 'tenzij' vervangen door 'behoudens
voor zover'.50 Het belang van deze wijziging is, dat de inspecteur en de rechter thans ge-
dwongen zijn te onderzoeken of en in hoeverre belanghebbende schuld heeft ter zake van
elk van de bestanddelen waarover nageheven of nagevorderd wordt. De bewijslast inzake
de verhoging - op zich geen onderdeel van deze studie - rust volgens de parlementaire
behandeling van de AWR op de belanghebbende.51 De argumenten die daarvoor van de
zijde van de regering zijn aangevoerd kunnen mij niet overtuigen. Ik volsta hier met een
verwijzing naar mijn eerdere kritiek.52 De rechtspraak heeft tot op heden de in de wets-

47. Zie MvT AWR, Tweede Kamer 1954-1955,4080, nr. 3, blz. 26 e.v.
48. Over de jaren 1979- 1983 zijn jaarlijks gemiddeld ruim 45 000 navorderingsaanslagen met verhoging opgelegd
in de inkomsten- en vermogensbelasting (Bron: Jaarverslag Belastingdienst 1983).
49.  Er  moet dan  voor meer dan  f 50 000 belasting zijn ontdoken. Vgl. Stcrt. 22 januari  1985.
50. Verslag van het Mondeling Overleg tevens Eindverslag, Tweede Kamer, 1957-1958,4080, nr. 7, biz. 10. Zie
ook § 5, lid 3, Leidraad administratieve boeten 1984.
51. Handelingen Tweede Kamer, zitting 1957-1958, blz. 1020, 1022,1023,1025 en 1026. MvA Eerste Kamer,
1958-1959,4080, nr. la, biz. 7,8, Handelingen Eerste Kamer, Buitengewone zitting 1959, blz. 81.
52. WFR 1985/5673, blz. 295-296.
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geschiedenis en in mindere mate in de wet neergelegde bewijslastverdeling gevolgd.51
Het zou mij evenwel niet verwonderen als de toepassing van art. 6 van de Europese Con-
ventie een herbezinning op deze bewijslastverdeling noodzakelijk maakt.54

Bij de lichte verhogingen speelt de schuldvraag in beginsel geen rol. Volgens de parle-
mentaire geschiedenis van de AWR wordt de boete ook opgelegd als geen sprake is van
opzet of grove schuld.55 In de praktijk beperkt de inspecteur de verhoging vaak reeds
tot een deel van de wettelijke verhoging evenwel op grond van par. 8 van de Leidraad
administratieve boeten 1984. Ik betwij fel of de inspecteur een zodanige, buitenwettelij-
ke, boetebevoegdheid heeft, maar het lijkt verdedigbaar dat deze handeling door de rech-
ter gelijk gesteld zal worden met het opleggen van een volledige verhoging en het kwijt-
schelden van een deel ervan. 56

10.4.3. KWIJTSCHELDING

In het belastingrecht wordt de hoogte van een administratieve boete in sterke mate be-
paald door de daaraan veelal gekoppelde kwijtschelding. De kwijtschelding kan op ver-
schillende manieren gestalte krijgen. Allereerst is er de wettelijke kwijtschelding, welke
wordt vastgelegd in een kwijtscheldingsbesluit, dat genomen wordt tegelijkertijd met het
opleggen van de navorderingsaanslag, c.q. het doen van uitspraak op het bezwaarschrift
gericht tegen een naheffingsaanslag. In de regel is het laatstbedoelde kwijtscheldings-
besluit gelijkluidend aan de ambtshalve verleende kwijtschelding, die de inspecteur on-
middellijk bij het opleggen van de naheffingsaanslag en van de verhoging toepaste.
Voorts scheldt de inspecteur onder bepaalde omstandigheden ook delen van de lichte
boeten Cart. 9, lid 3, art. 21, lid 1, tweede volzin en art. 22 AWR) kwijts' Deze ambts-
halve te verrichten kwijtscheldingen hebben een wettelijke basis in art. 66 AWR. Naast
de inspecteur kunnen ook de directeur der rijksbelastingen en de Minister van Financien
kwijtschelding verlenen op grond van voormelde bepaling.58 De wetgever heeft bij het
concipieren van de AWR onmiskenbaar onderscheid willen maken tussen de kwijtschel-
ding neergelegd in een kwijtscheldingsbesluit, en die welke de inspecteur ambtshalve ver-
leent namens de Minister van Financitn'9. Het onderscheid bestaat hierin dat het offi-
ciele kwijtscheldingsbesluit aan een beperkte rechterlijke controle wordt onderworpen,
waartegen de lichte boete noch de ambtshalve te verlenen kwijtschelding voor beroep vat-

53. O.a. Hof's-Gravenhage 22 maart 1979, BNB 1980/180; HR 7 november 1979, BNB 1979/322, FED AWR:
Art.  18 : 14 met noot van D.E. Witteveen.
54. Vergelijk A.L.J. Grotenhuis, WFR 1985/5706, Ch.J. Langereis, FED annotatie bij HR 19 juni 1985, FED
1985/644 en de noot bij dit arrest van J.P. Schekens, BNB 1986/29.
55. Nota inzake enige amendementen, Tweede Kamer, 1957-1958,4080,  nr.  29,  biz.  2-3.
56. Vgl. WFR 1985/5673, biz. 287.
57. Zie par.8-12. Leidraad administratieve boeten 1984.

58. Zie ook par. 18 Leidraad administratieve boeten 1984 en § 40 Leidraad motorrijtuigenbelasting.
59. MvA Tweede Kamer, 1955-1956.4080, nr. 5, blz. 6-7, Nota inzake enige amendementen, 1957-1958,4080,
nr. 29, biz. 4.
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baar zouden zijn.60 Rechtspraak heeft dit onderscheid doen vervagen. Zo heeft de Hoge
Raad in weerwil van de wetsgeschiedenis het beroep tegen de lichte verhogingen van art.
21 lid 1, tweede volzin en art. 22 AWR ontvankelijk en voor een rechterlijke toetsing vat-
baar geoordeeld.6' Een zelfde gedragslijn kan ten opzichte van de verhoging als bedoeld
in art. 9, lid 3, AWR worden verwacht.62 Voorts heeft het ontbreken van een wettelijke
kwijtscheldingsbevoegdheid de rechter niet verhinderd te onderzoeken of de inspecteur,
dan wel de directeur ambtshalve kwijtschelding zou kunnen verlenen.63 De Staatssecre-
taris van Financien heeft ook zelf het meergenoemd onderscheid ondergraven door in
de Leidraad administratieve boeten de inspecteurs niet alleen voor te schrijven op welke
wijze zij hun kwijtscheldingsbevoegdheid inzake de zware boeten moeten hanteren,
maar ook opdracht te geven de lichte boeten in bepaalde gevallen (gedeeltelijk) kwijt te
schelden.64 Sinds de zgn. doorbraakarresten kan een belanghebbende, aldus met het be-
roep op de algemene beginselen van behoorlijk bestuur, met name het vertrouwensbegin-
sel en het gelijkheidsbeginsel, de toepassing van de in deze leidraad genoemde kwijtschel-
dingsregels afdwingen.

Het gaat echter te ver uit het voorgaande af te leiden dat het er voor de rechtsbescher-
ming helemaal niet toe doet of de inspecteur een kwijtscheldingsbesluit neemt dan wel
ambtshalve kwijtschelding verleent. Een verschil is dat het nemen van een kwijtschel-
dingsbesluit als genoemd in art. 18, lid 2, en 25, lid 5, AWR duidelijker markeert dat
kwijtschelding is overwogen. Immers, zelfs als uiteindelijk geen kwijtschelding wordt
verleend moet de inspecteur een vorenbedoeld besluit nemen. Bij de ambtshalve gegeven
kwijtschelding zal hij uitsluitend een beslissing nemen als hij daadwerkelijk tot kwijt-
schelding besluit. Het nalaten van een kwijtschelding zal de belanghebbende in dat
laatste geval geen aanknopingspunt bieden.

Aan de andere kant vergeet een belastingplichtige nog weI eens tegen een 'officieel'
kwijtscheldingsbesluit afzonderlijk beroep in te stellen. Voorts is het niet een ieder on-
middellijk duidelijk dat dit beroep slechts op de in art. 27 AWR genoemde gronden kan
worden ingesteld en krachtens  art.   28  AWR moet worden opgenomen  in het beroep-
schrift tegen de navorderingsaanslag of de uitspraak op bezwaarschrift.

Bij een ambtshalve genomen beslissing ligt de beroepsmogelijkheid evenwel nog ge-
compliceerder. Weliswaar schrijft de Leidraad administratieve boeten de inspecteur
soms voor een beslissing over de kwijtschelding te nemen, maar het ligt niet onmiddellijk
voor de hand dat tegen deze beslissing, die de wet niet kent, beroep openstaat. Een zoda-
nig beroep acht ik - in de geest van HR 23 mei 1979, BNB 1979/250 - niet onverdedig-
baar. Aanzienlijk kansrijker lijkt evenwel het beroep tegen de aanslag zelf (art. 22 AWR)
of tegen de in een aanslag begrepen verhoging Cart. 9, lid 3, en art. 21, lid 1, tweede volzin,
AWR), waarbij over de - te lage of niet verleende - kwijtschelding wordt geklaagd.

60. Vgl. H.J. Hofstra in zijn noot bij HR 23 mei 1979, BNB 1979/250.
61. HR 23 mei  1979 met conclusie van advocaat-generaal Van Soest, BNB 1979/250, met noot van H.J. Hofstra
62.  Evenzo J.P. Scheltens, Algemene wet,  blz.  5988, Ch.J. Langereis, Belastingprocedures, biz.  43.
63. Hof 's-Hertogenbosch 30 november 1979, BNB 1981/11; HR 23 juni 1982, BNB 1983/18, FED AWR: Art.
27 : 25 met noot van A.J.C. van Kemenade, Hof Arnhem, 30 november 1982, V-N 1983, biz. 771.
64. Vergelijk § 10 Leidraad administratieve boeten 1984.
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De overeenkomsten en verschillen tussen de in een kwijtscheldingsbesluit en een
ambtshalve genomen beslissing vervatte kwijtschelding doen de vraag rijzen of handha-

ving van de huidige situatie wenselijk is. Scheltens en ik in zijn voetspoor hebben in het
verleden een lans gebroken voor de vervanging van het historisch verklaarbare twee-
sporensysteem van boete en kwijtschelding door uitsluitend het opleggen van een boe-
te.65 De beslissing van de Hoge Raad dat op de zware boeten art. 6 van de Europese
Conventie van toepassing is, zou wel eens kunnen dwingen tot afschaffing van dit twee-
sporensysteem.66

De omvang van het beroep tegen de kwijtschelding van administratieve boeten is door
de wetgever opzettelijk beperkt gehouden. Eerst bij de Nota inzake enige amendementen
hebben de bewindslieden het kwijtscheldingsbesluit betreffende de zware verhogingen
uit de discretionaire sfeer gehaald en opgenomen in een wettelijk kader.67 Rechterlijke

toetsing van een zodanig besluit - kwijtschelding van de lichte boeten bleef om praktische
redenen wel tot de ambtelijke discretie behoren - werd weliswaar mogelijk, maar moest
beperkt blijven, aldus Minister Hofstra, tot een rechtmatigheidstoetsing.

Beroep kan worden ingesteld ter zake dat de inspecteur zijn kwijtscheldingsbevoegd-
heid anders heeft gebruikt dan waartoe deze gegeven is, bij afweging van de desbetref-
fende belangen niet in redelijkheid tot het besluit heeft kunnen komen of anderzins heeft
besloten in strijd met enig in het algemeen rechtsbewustzijn levend beginsel van behoor-

lijk bestuur. Daarnaast is in art. 28, lid 2, AWR uitdrukkelijk bepaald dat het beroep-
schrift gericht tegen het kwijtscheldingsbesluit de voormelde, in art. 27 AWR neergeleg-
de, gronden moet bevatten. Deze bepaling beoogt lichtvaardige beroepen te remmen. Zie
hierover onderdeel 8.3.3.2. De voormelde beroepsgronden zijn ontleend aan de destijds
kort geleden ingevoerde Wet administratieve rechtspraak bedrijfsorganisatie en hebben
niet ved nut (gehad). De voorspelling van vele schrijvers dat de beroepsgronden in de
praktijk weinig houvast zullen bieden is volledig uitgekomen.68 In feite heeft alleen de

grond genoemd onder letter c - in strijd met de algemene beginselen van behoorlijk
bestuur - bestaansrecht verkregen. Met name sinds de zgn. doorbraakarresten past de
rechter deze rechtsgronden toe om vooral met behulp van het vertrouwensbeginsel tot
een toepassing van de Leidraad administratieve boeten te komen. Maar de huidige

rechtspraak, met name die op het gebied van de algemene beginselen van behoorlijk
bestuur, geeft de rechter in feite evenveel mogelijkheden om de niet op een wettelijk
besluit gebaseerde kwijtschelding - of niet verleende kwijtschelding - te toetsen.

65. J.P. Scheltens, De verhoging bij navordering van belasting, biz. 81-82, WFR 1985/5673.
66. HR 19 juni 1985, met conclusie van advocaat-generaal Van Soest. BNB 1986/29 met noot van J.P. Scheltens,

FED  1985/644 met  noot van Ch.J. Langereis.
67. Tweede Kamer, 1957-1958,4080, nr. 29.
68. Ch.P.A. Geppaart, WFR 1966/4802 van dezelfde FED Literatuur:  117; J.C.J. van Vucht, WFR 1961/4574

en 4575; De Vries en Van der Linde, Algemene wet inzake rijksbelastingen, blz. 88-92.
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10.5. Bijzondere bestuurshandelingen

10.5.1.  INLEIDING

In het belastingrecht is slechts beroep op de rechter opengesteld tegen een beperkt aantal,
met name genoemde, belastingbeschikkingen. Er is derhalve niet gekozen voor een mate-
rieel beschikkingenbegrip, zoals in de Wet Arob. Maar zelfs als een zodanig beschikkin-
genbegrip in het belastingrecht zou worden geintroduceerd, zou dat niet wegnemen dat
er bestuurshandelingen zijn die niet voldoen aan dat begrip en derhalve ook dan nog niet
vatbaar zouden zijn voor beroep. Ik doel dan op niet wettelijk geregelde bestuurshande-
lingen zoals inlichtingen, mededelingen, toezeggingen, fiscale compromissen69, en mi-
nisteriele resoluties. Deze bestuurshandelingen verdienen in dit hoofdstuk aandacht om-
dat ze, hoewel op zich zelf niet vatbaar voor beroep, sinds enige tijd van betekenis zijn
bij het oordeel van de rechter over een belastingbeschikking. Indien deze namelijk oor-
deelt dat een strikte wetstoepassing strijdt met het vertrouwen dat de inspecteur met een
voornoemde bestuurshandeling heeft gewekt, zal hij de aanslag dienovereenkomstig
vaststellen. Niet elke bestuurshandeling zal in dit opzicht zoveel vertrouwen wekken dat
een daarmee niet overeenkomende belastingaanslag een schending van het vertrouwens-
beginsel betekent. Het is daarom zinvol tussen verschillende bestuurshandelingen te on-
derscheiden. Het voert hier te ver deze problematiek uitvoerig te behandelen; dit is ook
niet noodzakelijk, omdat zij onlangs door Geppaart nauwkeurig en duidelijk in kaart
is gebracht.'0 Ik volsta dan ook met enkele hoofdlijnen; alleen bij het fiscale compromis
wil ik wat langer stil staan.

10.5.2. INLICHTINGEN, MEI)EDELINGEN, STANDPUNTEN EN TOEZEGGINGEN

In de praktijk geeft de belastingdienst dagelijks haar zienswijze over een bepaald alge-
meen of meer concreet probleem. Deze praktijk is in intensiteit en omvang zo gegroeid,
dat er niet alleen op de meeste inspecties der directe belastingen een speciale inlichtingen-
ambtenaar is, maar er bovendien een landelijk werkende telefonische 'inlichtingen-
dienst' is. Daarnaast verstrekken de aanslagregelende ambtenaren vanzelfsprekend de
nodige informatie over toekomstige feitelijke omstandigheden. Het spreekt voor zich dat
de inlichtingen meer gewicht krijgen naarmate ze meer gedetailleerd zijn. Voorts zal de
verzoeker zich moeten afvragen of hij de inlichtingen krijgt van degene die daartoe des-
kundigheid bezit. Zo zal een academisch geschoolde belastingadviseur een adjunct-com-
mies in redelijkheid niet mogen lastig vallen over de werking van bijvoorbeeld de 16e
standaardvoorwaarde van de fiscale eenheid.

Inlichtingen die in strijd zijn met de wet kunnen de administratie in de regel slechts in

69. Een fiscaal compromis is geen beschikking in deze zin, omdat het een tweezijdige rechtshandeling is. Zie
Rapport-ABAR, biz. 62.
70. RM Themis, 1984, blz. 467-499.

309



OMVANG VAN HET BEROEP. BIJZONDER DEEL

beperkte mate binden. De Hoge Raad acht de administratie gebonden indien de inlichtin-
gen niet zo duidelijk in strijd zijn met een juiste wetstoepassing, dat de belastingplichtige
redelijkerwijs hun onjuistheid had kunnen en moeten beseffen:' Bovendien moet de
belastingplichtige afgaande op die onjuiste inlichtingen zo hebben gehandeld dat hij
naast de betaling van de wettelijk verschuldigde belasting schade heeft geleden.

Heeft de inlichting van de inspecteur slechts een beperkte vertrouwenwekkende func-
tie, met een mededeling die de inspecteur uit eigen beweging doet is het niet anders
gesteld. Men denke bijvoorbeeld aan de mededeling bij een belastingaanslag dat van een
aangifte in een bepaald opzicht is afgeweken. Eerst als de mededeling ondubbelzinnig
is, en bijvoorbeeld gebruikt wordt daar waar normaliter een belastingbeschikking wordt
gegeven, kan daarvan een te honoreren verwachting uitgaan.72 Men denke aan een me-
dedeling dat geen aanslag zal worden opgelegd.

Daarnaast kan de administratie naar de onderscheiding van Geppaart een standpunt
innemen, dat wil zeggen bepaalde feiten vaststellen en uitspreken welk gevolgen de wet
daaraan verbindt. Zo kan de administratie zich erover uitspreken of een bepaald goed
tot het verplicht ondernemingsvermogen behoort. De rechtspraak neemt een binding aan
een tegenwettelijk standpunt eerst dan aan ingeval er een 'afspraak' is gemaakt. Met
Geppaart acht ik het pleitbaar dat een tegenwettelijk standpunt, congruent aan de ju-
risprudentie over 'inlichtingen', reeds bindt, ook zonder dat van een afspraak kan wor-
den gesproken, voor zover dat standpunt voor de belastingplichtige grondslag is geweest
voor zijn handelen. 73

Ik zou, zoals ik in 9.5.2 hiervoor heb betoogd, een zodanige gebondenheid in elk geval
aannemen indien belanghebbende zijn bewijspositie daarbij heeft aangepast, of bepaal-
de handelingen heeft verricht waardoor hij naast de betaling van de wettelijk verschuldig-
de belasting schade heeft geleden. Ik zie aldus weinig reden voor de afwijking van de rech-
ter ten opzichte van het bindend karakter van tegenwettelijke inlichtingen.

Een sterkere mate van gebondenheid neemt de rechter aan bij een toezegging van de
belastingdienst, dat wil zeggen een standpunt waarvan in redelijkheid kan worden aange-
nomen dat het voor de belastingplichtige gunstig is.74 Dat de belastingdienst een toezeg-

ging nakomt ligt voor de hand. Nakoming kan echter niet getist worden ingeval de toe-
zegging zo duidelijk in strijd was met een juiste wetstoepassing dat de belastingplichtige
op nakoming niet mocht rekenen. Zoals in onderdee19.4.7 is uiteengezet heeft de inspec-
teur niet de bevoegdheid tot tegenwettelijke bestuurshandelingen. De Staatssecretaris
heeft daarentegen wel de bevoegdheid toezeggingen te doen die in strijd zijn met de desbe-
treffende heffingswetten: hij kan tegemoet komen aan onbillijkheden van overwegende
aard. Maar daarvan kan men stellen dat zij vanwege de grondslag in art. 63 AWR niet
tegenwettelijk zijn. Dergelijke toezeggingen binden de belastingadministratie dan ook in
zeer sterke mate.

71.  HR 26 september  1979, BNB 1979/311  met noot  van J.P. Scheltens.
72. Vgl. HR 8 maart 1978, BNB 1978/95; HR 7 maart 1979, BNB 1979/139; Hof's-Hertogenbosch 7 september

1979, BNB 1981/8.
73. RM Themis 1984, biz. 491.
74. Idem Ch.P.A. Geppaart, RM Themis 1984, blz. 494.
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10.5.3. FISCAAL COMPROMIS

10.5.3.1. Inleiding

In een studie over de omvang van het beroep in belastingzaken kan een beschouwing over
het fiscaal compromis niet ontbreken. Dit fenomeen speelt daarvoor reeds te lang een
belangrijke rol in de fiscale rechtspraktijk. Het spreekt voor zich dat het fiscaal com-
promis, dat reeds onderwerp was van twee dissertaties75, hier niet uitputtend wordt be-
handeld. De vele studies over dit onderwerpm hebben nog niet alle mist rondom deze
rechtsfiguur doen optrekken. Deze onduidelijkheid laat zich gemakkelijk begrijpen;
deze rechtsfiguur vertoont enkele kenmerken van een overeenkomst en lijkt aldus een
vreemde eend in de dwingendrechtelijke fiscale bijt. Voorts geeft de rechtspraak een dui-
delijke verandering in appreciatie te zien. Op de naam en de evoluerende rechtsopvatting
van deze rechtsfiguur en haar rechtskarakter wil ik kort ingaan.

10.5.3.2. Benaming

De term fiscaal compromis wordt in de literatuur veelal gebruikt voor afspraken gemaakt
tussen de belastingadministratie en een belastingplichtige over de vaststelling in der
minne van elementen van zijn belastingschuld. Voornoemde elementen kunnen zowel in
het verleden, het heden als in de toekomst liggen. In het laatste geval spreekt men vaak,
naar Amerikaans voorbeeld, van rulings. 77

Het woord compromis is door velen aldus verstaan, dat sprake zou moeten zijn van
een wederzijdse opoffering.78 Sommige schrijvers hebben daarom een andere benaming
voor dit verschijnsel gezocht. Omdat alternatieve benamingen, zoals fiscale overeen-
komsten en fiscale afspraken, op hun beurt verkeerde associaties oproepen, houd ik in
deze studie liever vast aan de onzuivere, in de rechtspraktijk ingeburgerde, benaming fis-
caal compromis.79 Deze term gebruik ik ook in geval van een wederzijdse opoffering
geen sprake is. 80

75. J.van der Pod, Rondom compositie en compromis, H.J.W. Klein Wassink, Het fiscale compromis.
76. O.a. J.P. Scheltens, Algemene wet, blz. 287-314d, W.P. van Sikkelerus, Het fiscalecompromis, een bewerking
van de dissertatie van Klein Wassink, B. Wessels, Fiscale overeenkomst. Ch.P.A. Geppaart, RM Themis,
1984/5 / 6, in het themanummer over het vertrouwensbeginsel, blz. 495,496. Voor een actueel overzicht: H.J.M.
Roeivink, De verbindendheid van fiscale afspraken. in de bundel Iustitia et Amicitia, biz. 75-91. Zie voor het Duit-
se belastingrecht K. Maasen, Regelungen mit dem Finanzamt en W. Steinberg, Die Selbstbindung der Finanzver-
waltung.
77. Zie daarover de rechtsvergelijkende studie van Ch.P.A. Geppaart, Fiscale rechtsvorming door regulations en
rulings.
78. Laatstelijk Geppaart, RM Themis 1984. biz. 495.
79. Zie voor een recent geval waarin de Hoge Raad de term 'compromis' gebruikte het arrest van 27 februari  1985,
BNB 1985/158, met noot van H.J. Hofstra, FED 1985/274, met noot van R.L.H. IJzerman.
80. Overigens kan men in het vastleggen van iets dat voor beide partijen onzeker is, zeer snel een'opoffering' zien.
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10.5.3.3.  Historisch  overzicht

Voordat ik met zevenmijlslaarzen door jurisprudentie van enkele decenniasi zal stap-

pen, merk ik voor een goed begrip op dat het fundament van onze belastingheffing nog
steeds het in de Grondwet verankerde legaliteitsbeginsel is. Belastingwetten vormen
dwingend recht, waarvan niet bij overeenkomst mag worden afgeweken. Sterker nog, in
het begin van deze eeuw werden ook de materiele bepalingen van een belastingwet als van
openbare orde beschouwd. In het arrest van 26 november 1919, B. 2364, sprak de Hoge
Raad zich voor het eerst uit over een fiscaal compromis, waarbij de aan oorlogswinstbe-
lasting onderworpen winst niet volgens de in de wet neergelegde maatstaf was berekend.
Dit compromis werd in strijd met de openbare orde geoordeeld, zijnde'de wettelijke be-
palingen nopens de grondslagen van de belastingheffing'. Omdat, als beschreven in on-
derdeel 9.3.3, het begrip openbare orde in het vrijwel integraal dwingendrechtelijke be-
lastingrecht nauwelijks onderscheidende kracht had, ligt het voor de hand dat de Hoge
Raad het begrip niet in deze zin is blijven hanteren. De opstelling van de rechter tegenover
het fiscaal compromis is niettemin gelet op het legaliteitsbeginsel begrijpelijkerwijs de-
cennia lang terughoudend gebleven. 82

De praktijk bleek evenwel behoefte te hebben aan het fiscaal compromis en bleef het
dan ook - ondanks de ogenschijnlijk prohibitieve rechtspraak - gebruiken. Gaandeweg
zette de rechter telkens een stap verder in de richting van een erkenning van dit fenomeen.
Zo werd in 1944 een zgn. vaststellingsovereenkomst over de waardebepaling van onroe-
rend goed erkend, omdat het daarbij ging om de vaststelling van feitelijke elementen. 83

Konden deze feiten eerst slechts betrekking hebben op het verleden84, na verloop van
tijd kon Ook over toekomstige feiten een rechtsgeldig fiscaal compromis worden geslo-
ten.85 Bij het aangaan van een fiscaal compromis zal het vaak niet mogelijk zijn feit en
recht te onderscheiden. De rechtspraak en literatuur over art.  99 RO geven aan  dat  veel

elementen zowel een feitelijk als juridisch karakter dragen.86 Het is dan ook niet verras-
send dat de strenge leer dat een fiscaal compromis slechts op feiten zou kunnen zien kort
geleden is verzacht.87  Het ligt evenwel  niet  in  de  rede  dat een rechtsgeldig fiscaal  com-

promis ook op louter juridische elementen betrekking kan hebben. Een dergelijke uit-
komst zou immers te zeer strijden met de omstandigheid dat de inspecteur 'slechts' ge-
bonden beschikkingen afgeeft en uitsluitend bestuursvrijheid heeft bij het wegen van fei-
ten en elementen met een gemengd karakter. Recentelijk heeft de rechter - wellicht mede

vanwege de stormachtige ontwikkeling in het belastingrecht van de algemene beginselen

81.Zie daarover meer uitgebreid Van Sikkelerus, a.w. blz. 36-50, en de analyse van Roelvink, op cit., biz. 78-87.
82. Ch.P.A. Geppaart, RM Themis, 1984/56, Van Wijk-Konijnenbelt, blz. 259.
83. HR 2 februari 1944, B. 7793.
84. HR 20 juni 1956, BNB 1956/246.
85. Vgl. HR 19 juni 1974, BNB 1974/193, HR 5 januari 1977, BNB 1977/30; anders: Ch.P.A. Geppaart in RM

Themis 1984, biz. 496.
86. Meyjes - Van Soest - Van den Berge, blz. 183-193.
87. HR 27 februari 1985, BNB 1985/158 met noot van H.J. Hofstra, FED 1985/274 met noot van R.L.H. 1Jzer-

man. Zie ook I.J.F.A. van Vijfeyken, WFR 1985/5695.
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van behoorlijk bestuur - de plaats van het fiscaal compromis nog meer getxpliciteerd.
Van veel betekenis acht ikhet runderdarmslijmerij-arrestwaarbijeencompromis dat evi-
dent in strijd was met de wet, als ongeldig werd beschouwd.88

10.5.3.4. Rechtskarakter

Van alle aspecten van het fiscaal compromis is het rechtskarakter het meest omstreden.
Geppaart ziet de figuur als niet meer dan een samenstel van toezeggingen89, Scheltens
als iets meer dan een gentlemen's agreement , terwijl Wessels haar privaatrechtelijk be-
nadert.91 In zuiver privaatrechtelijke zin acht ik een fiscaal compromis geen overeen-
komst, al was het reeds vanwege het ontbreken van het autonomie-beginsel.92 Immers
de wet en niet het contract is de bron van de rechtsbetrekking tussen de administratie en
de belastingplichtige. Voorts is de overeenkomst niet het instrument waarmee de inspec-
teur de belastingplichtige desverkiezend kan binden.

In navolging van Koeman en Konijnenbelt zou ik een fiscaal compromis willen zien
als een bevoegdhedenovereenkomst, dat wil zeggen een publiekrechtelijke overeenkomst
tussen de administratie en de justitiabele waarbij (onder meer) afspraken worden ge-
maakt over de wijze waarop de administratie een administratiefrechtelijke bevoegdheid
zal gebruiken.93 Deze bevoegdhedenovereenkomst is geen beschikking, maar lijkt,
vooral als zij op de toekomst is gericht, eerder een handeling die aan een belastingbe-
schikking vooraf gaat: een voorbereidingshandeling.94 Het fiscaal compromis is dan
ook eerst voor controle door de belastingrechter vatbaar, voor zover dit op enigerlei wij-
ze een neerslag vindt in een belastingbeschikking. Ogenschijnlijk doet het nogal tegen-
strijdig aan dat over een fiscaal compromis geprocedeerd wordt: het wordt immers juist
gesloten om geschillen op te lessen of te voorkomen. In onderdeel 6.9.2 is reeds betoogd
dat een fiscaal compromis niet als een vorm van afstand van het recht van beroep kan
worden gezien, hetgeen evenwel niet weg neemt dat een belanghebbende bij een fiscaal
compromis afstand kan doen van dit recht.95

In hoeverre beoordeelt de rechter een fiscaal compromis? In de huidige rechtspraak
valt de lijn te bespeuren, dat een fiscaal compromis zowel op elementen uit het verleden,
als die gelegen in de toekomst, ziet. Daarbij kan het compromis zowel feitelijke elemen-

88. HR 3 juni 1981 met conclusie van advocaat-generaal Mok, BNB 1981/230 met noot van H.J. Hofstra, FED:
Milieuheffingen: 79 met noot van Ch.J. Langereis.
89. Ch.P.A. Geppaart, preadvies Nederlandse Vereniging voor rechtsvergelijking, blz. 92-93; van dezelfde WFR
1979, blz. 210.

90.  J.P.  Scheltens,  Algemene  wet,  biz.  312.
91. B. Wessels, Fiscale overeenkomst, blz. 45-57.
92. J.H. Nieuwenhuis, Drie beginselen van Contractenrecht, biz. 63.
93. N.S. J. Koeman/Willem Konijnenbelt, Privaatrechtelijke overeenkomsten met de overheid. Van Wijk/Konij-
nenbelt, biz. 257.
94. Zie ook Rapport-ABAR, biz. 62.
95. Anders wellicht: H.J. Hofstra in zijn noot bij HR 27 februari  1985, BNB 1985/158, in het bijzonder blz. 818
r. 13-18.
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ten als elementen met een gemengd feitelijk en juridisch karakter omvatten. Een compro-
mis dat uitsluitend juridische elementen bevat lijkt evenwel niet rechtsgeldig. Een niet
onbelangrijke vraagis dienaardebevoegdheid van degene met wie het fiscaal compromis
gesloten is. De in hoofdstuk 4 ontwikkelde zienswijze, dat iedere, door de Minister, de
directeur of het hoofd van de inspectie als aanslagregelaar aangewezen rijksambtenaar
een 'inspecteur' is, geldt ook hier. Dit houdt in dat iedere aanslagregelende ambtenaar
daartoe in beginsel bevoegd is. Vanzelfsprekend geldt bovendien de eis dat de betrokken
ambtenaar functioneel en territoriaal bevoegd is. Aan de kant van de belanghebbende
geldt de bevoegdheidseis evenzeer ingeval sprake is van vertegenwoordiging.

Voorts kunnen, evenals bij de belastingbeschikking, wilsgebreken zoals dwang, waar-
onder 'undue influence', dwaling, bedrog een fiscaal compromis ongeldig maken. 96
Vanuit een oogpunt van rechtsbescherming is het zeker van betekenis als een compromis
tegenwettelijk is,  maar dat enkele feit maakt het compromis nog niet 'onverbindend'.97

10.5.3.5. Gebondenheid

Met Roelvink acht ik het niet op voorhand duidelijk dat de partijen op gelijke wijze ge-
bonden zijn aan een compromis contra legem.98 In het arrest over een runderdarmslij-
merij oordeelde de Hoge Raad een belanghebbende niet gebonden aan een overeenkomst
die'zo duidelijk in strijd is met de te dezen (...) geldende wettelijke regeling, welkemede-
brengt dat de verschuldigde verontreinigingsheffing rijkswateren bij de belastingplichti-
ge zel f wordt geheven, dat het Hoofd op nakoming van die overeenkomst niet mocht re-
kenen.'e In deze procedure deed de belanghebbende een beroep op de onverbindend-
heid van de overeenkomst. Zou de belastingadministratie een belanghebbende kunnen
houden aan een fiscaal compromis dat niet al te zeer strijdt met de wet?

Voor het antwoord op de beide vragen is de deskundigheid van de belanghebbende van
veel betekenis. Zodra deze weet of behoort te begrijpen dat het compromis zo duidelijk
in strijd is met een juiste wetstoepassing dat hij in redelijkheid niet op nakoming mag
rekenen, behoeft de administratie zich niet gebonden te achten.'00 Zijn de administratie
en de belanghebbende even deskundig dan zou ik er geen moeite mee hebben beiden in
gelijke mate gebonden te achten.10'  In deze opvatting zou ook een belastingplichtige ge-
houden kunnen worden aan een fiscaal compromis dat niet al te zeer tegen de wet ingaat.
Dit laatste spreekt Roelvink niet erg aan. Hij zou slechts het voordeel van detwij fet willen
gunnen aan met de wet, maar niet met de openbare orde, strijdende compromissen, op

96. HR 27 februari 1985, BNB 1985/158, FED 1985/274.
97. Anders: Ch.P.A. Geppaart, RM Themis, 1984, blz. 496.
98. T.a.p. biz. 85, Anders: H.J. Hofstra in zijn noot bij HR 3 juni 1981, BNB 1981/230.
99. HR 3 juni 1981, BNB 1981/230, FED Milieuheffingen: 79, Zie ook HR 22 februari 1971, NJ 1975, 381 met
noot van A.R. Bloembergen, AB 1975, 153 met noot van J.R. Stellinga;
100. HR 26 september 1979, BNB 1979/311, HR 18 april 1984, BNB 1984/197.
101. Vgl. Roelvink t.a.p., blz. 89.
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voorwaarde dat partijen een einde hebben gemaakt aan een reble onzekerheid en met na-
me niet het oogmerk hadden de belastingwet verkeerd uit te voeren.

De door Roelvink aangebrachte verfijningen acht ik aanvechtbaar. Zoals ik in onder-
deel 9.3.3. reeds aangaf, is het begrip openbare orde een vaag en in dit kader onbruikbaar
begrip, dat door de rechter - anders dan Roelvink lijkt te suggereren - niet wordt gehan-
teerd  bij de beoordeling van iemands subjectieve belastingplicht.'02 Bovendien brengt
het subjectieve element dat partijen niet het oogmerk hadden de belastingwet verkeerd
uit te voeren een onappetijtelijke bewijsproblematiek de rechtszaal binnen. Omeen enkel
probleem te schetsen: waaruit zou deze gemoedsgesteldheid moeten blijken en wat is het
gevolg als slechts 66n partij deze bedoeling heeft gehad?

Intussen zou, bij aanvaarding van een gebondenheid van beide partijen aan een enigs-
zins, maar niet in ernstige mate met de wet strijdend compromis, er toe kunnen leiden
dat een belanghebbende in strijd met de wet te veel of te weinig belasting betaalt. Naar
ik meen zou de aanvaarding van een gebondenheid van beide partijen aan een compromis
contra legem inderdaad tot deze consequentie leiden. De door de Hoge Raad met name
in de voormelde, recente, rechtspraak ontwikkelde leer - 'zo duidelijk in strijd met de
wettelijke regeling' - voorkomt echter dat de heffing van de burger al te zeer zal afwijken
van de wet. Een enigszins hogere heffing dan de wet voorschrij ft is weliswaar strijdig met
het legaliteitsbeginsel, maar doet anderzijds recht aan het beginsel 'pacta sunt servanda'.
Men moet zich hierbij realiseren dat de meeste fiscale compromissen worden gesloten
door ervaren belastingkundigen, in de regel op hun verzoek. Als zij namens hun clienten
onzekerheden aldus wensen op te heffen, behoort de ook in de fiscale rechtsbetrekking
geldende goede trouw te verhinderen dat zij zich aan de overeenkomst ook kunnen ont-
trekken, zolang het compromis geen flagrante wetsschending inhoudt. '03

Ten slotte wil ik nagaan in hoeverre de inspecteur gebonden is aan een akkoordverkla-
ring met een bepaalde regeling, zoals in casu een pensioenregeling. Belangrijk voor deze
kwestie  is  HR 16 september 1981.104 Verandering van omstandigheden kan, aldus  het
arrest, aanleiding geven voor de inspecteur op zijn akkoordverklaring terug te komen.
Maar niet elke wijziging in maatschappelijke opvattingen omtrent hetgeen als pensioen
redelijk moet worden geacht kan daarvoor grond geven. Ook hier zou als norm kunnen
gelden, dat de inspecteur eerst dan niet gebonden is, als de uitkomst van de akkoordver-
klaring in ernstige mate afwijkt van die welke zou zijn verkregen bij toepassing van de
wettelijke maatstaven. Deze norm lijkt ook toepasbaar op de op de toekomst gerichte
'rulings'. Uitgaande van de in de regel aanwezige deskundigheid van de verzoeker moet
worden aangenomen dat deze, noch de inspecteur, gebonden kan zijn aan een dergelijke
overeenkomst, ingeval de daarin neergelegde norm al te zeer afwijkt naar boven of bene-
den van de wettelijke maatstaf.

102. Vgl. Meyjes-Van Soest-Van den Berge, biz. 86.

103.  Vgl.  in dit verband de echtscheidingsconvenant, een overeenkomst waarbij kan worden afgeweken van
dwingendrechtelijke maatstaven, maar die kan worden ingetrokken of gewijzigd indien zij is aangegaan met grove
miskenning van voornoemde maatstaven (art. 401, lid 3, BW).
104. HR 16 september 1981 met conclusie van advocaat-generaal Van Soest, BNB 1981/308 met noot van J.P.
Scheltens.
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10.5.4. MINISTERIELE RESOLUTIES

In het belastingrecht nemen de ministeriele aanschrijvingen een belangrijke plaats in. Zij
geven de ambtenaren van de rijksbelastingdienst aanwijzingen die noodzakelijk zijn om
de omvangrijke belastingheffing van individuen en lichamen in enige mate te structure-
ren en te stroomlijnen. Aldus kan ook een meer uniforme handelwijze worden verkregen.
De aanschrijvingen lopen qua karakter uiteen van interpretatievoorschriften tot goed-
keuringsresoluties. Verhindert het op art. 104 G. gebaseerde legaliteitsbeginsel dat deze
aanschrijvingen een verzwaring van de belastingdruk meebrengen, een versoepeling van
het wettelijk systeem is zeer wel mogelijk. Daarvan is met name sprake bij de
waarderings- en goedkeuringsresoluties. Laatstgenoemde resoluties kan men dan ook
vaak als een uitvloeisel van de bevoegdheid van de Minister van Financien beschouwen
om op grond van art. 63 AWR tegemoet te komen aan onbillijkheden van overwegende
aard. Met name sinds de meergenoemde doorbraakarresten'05 wordt de omvang van het
beroep tegen belastingbeschikkingen mede bepaald door deze ministerible aanschrijvin-
gen. Voordien oordeelde de Hoge Raad dat een niet in het Staatsblad noch in de Staats-
courant gepubliceerde resolutie niet anders - en dus niet meer - behelst dan een aan de
belastingdienst gerichte mededeling maar geen bindend wettelijk voorschrift, waarvan
met vrucht  van de rechter toepassing kan worden gevorderd.'06 De doorbraakarresten
van 1978 bevestigen de reeds in eerdere rechtspraak'07 aan te treffen gedachte dat aan
een ministeriele aanschrijving vertrouwen kan worden ontleend.

Bij de afweging van het beginsel dat de wet moet worden toegepast tegen een of meer
in aanmerking komende beginselen van behoorlijk bestuur moet, aldus de Hoge Raad,
betekenis worden toegekend aan het beginsel dat de administratie verwachtingen die zij
bij een belanghebbende heeft opgewekt ten aanzien van een door haar te volgen ge-
dragslijn en waarop deze zich in redelijkheid tegenover haar mag beroepen honoreert.
Deze betekenis is doorslaggevend indien een belastingplichtige zodanig vertrouwen heeft
mogen ontlenen aan uitlatingen, afkomstig van voor de belastingdienst verantwoordelij-
ke bewindslieden, als kunnen zijn vervat in ministeriele resoluties, die, al werden zij noch
in het Staatsblad of de Staatscourant opgenomen, met medewerking of goedvinden van
de  belastingdienst zijn gepubliceerd.'08 Uit deze arresten kan worden opgemaakt  dat
van alle bijzondere bestuurshandelingen in het bijzonder ministeriele resoluties vertrou-
wen kunnen opwekken bij de belastingplichtige. Om twee redenen acht ik deze opstelling
begrijpelijk. Allereerst omdat de Minister van Financi8n anders dan de belastinginspec-
teur de beleidsvrijheid toekomt om krachtens art. 63 AWR in een geval of groepen van
gevallen af te wijken van een strikte wetstoepassing. Maar wellicht speelt ook een rol dat

105. HR 12 april 1978, BNB 1978/135-137.
106. HR 23 november 1960, BNB 1961/11. Zie voorts Meyjes-Van Soest-Van den Berge, blz. 75-82.
107.  HR 7 januari  1970, BNB 1970/78 met  noot van J.  Hollander. Zie voorts wat de lagere rechtspraak betreft
Hof Arnhem 22 april 1971, BNB 1972/7; Hof Arnhem 7 juni 1971, BNB 1972/55; Hof 's-Gravenhage 5 mei 1972,
BNB 1973/203; Hof Amsterdam 7 november 1974, BNB 1975/133. Zie ook TC 5 april 1960, BNB 1960/306 met
noot van J. van Soest;  TC 16 december 19 december  1969, BNB 1970/51  met noot van H.M. van Ooyen.
108. HR 12 april 1978, BNB 1978/135-137.
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een ministeriele resolutie van alle bijzondere bestuurshandelingen wel 66n van de meest
overwogen uitlatingen kan worden geacht. Een ministeriele resolutie komt in de regel
eerst tot stand nadat daarover uitgebreid door hoge, deskundige, beleidsambtenaren is
gediscussieerd. Deze zorgvuldige voorbereiding kan ook om die reden meer vertrouwen
wekken  dan,  om het simpel te stellen, een inlichting  'aan het loket'.

Het laat zich ook denken dat een beroep op een ministeriele resolutie gebaseerd wordt
op het gelijkheidsbeginsel, met name ingeval de resolutie van algemene bekendheid
is. 109 Een zodanig beroep zal qua toetsing in de regel niet aanzienlijk verschillen van die
op basis van het vertrouwensbeginsel.

Wat hiervoor is opgemerkt over ministeriale resoluties geldt op overeenkomstige wijze
voor standaardvoorwaarden gegoten in de vorm van een ministeriele resolutie, waarin
wordt aangegeven op welke voorwaarden de wet zal worden toegepast. Tot op heden zijn
in het bijzonder van betekenis de standaardvoorwaarden inzake de geruisloze inbreng in
de inkomstenbelasting alsmede inzake de bedrijfsfusie en de fiscale eenheid in de ven-
nootschapsbelasting."0 De vaststelling door de Minister van Financien in een individu-
eel geval van de voorwaarden die hij van toepassing acht - de standaardvoorwaarden of
de afwijking en aanvulling daarvan - geschiedt bij departementale beschikking. Voor een
uiteenzetting over deze beschikking moge ik verwijzen naar onderdee14. Hier is van bete-
kenis de rechtswaarde van de standaardvoorwaarden - die in de regel gepubliceerd wor-
den in de Nederlandse Staatscourant - voor de omvang van het beroep. Naar ik meen
is deze rechtswaarde beperkter dan die van andere Ministeriele aanschrijvingen, omdat
de Minister zich de bevoegdheid voorbehoudt tot afwijking en aanvulling van de stan-
daardvoorwaarden:"  Alhoewel de belastingplichtigen erop mogen vertrouwen  dat  in
standaardgevallen slechts standaardvoorwaarden zullen worden gesteld, is onduidelijk
in welke gevallen zij daarop aanspraak hebben. Het verschijnsel standaardvoorwaarden
impliceert naar ik meen dat de administratie in een geschil zal moeten stellen dat en aan-
nemelijk maken waarom in een bepaald geval niet met de standaardvoorwaarden kan
worden volstaan.

De laatste jaren gaan de standaardvoorwaarden gepaard met een toelichting daarop,
die qua omvang de standaardvoorwaarden in de regel overtreft. De vraag is nu in welke
mate de omvang van een belastinggeschil door deze toelichtingen wordt bepaald. Opmer-
kelijk is dat de toelichting ook soms informatie bevat over niet-gestelde voorwaarden.
Zo vermeldt punt 3, tweede volzin, van de toelichting op de standaardvoorwaarden op
art. 18 Wet IB 1964, dat onder overdracht van een gehele onderneming niet kan worden
begrepen een overdracht die gevolgd wordt door de vervreemding aan een derde van een
wezenlijk deel ervan, indien het voornemen daartoe reeds voor de overdracht
bestond.112 Een dergelijke - beperkende - voorwaarde komt niet  in de standaardvoor-

109. Ch.P.A. Geppaart, Fiscale rechtsvinding, biz. 33 e.v., B.L. Dutmer in de bundel Fiscale miniaturen, biz.
38 e.v., Ch.J. Langereis WFR 1984/5629.

110. Art. 18 Wet IB 1964, art. 14 en 15 Wet Vpb. 1969.
111. Zie de aanhef in de Stcrt., geciteerd in de conclusie van advocaat-generaal Van Soest voor HR 6 juli 1983,
BNB  1984/30, blz. 251, onder d, 3. Zie ook HR 16 oktober 1985, met conclusie van advocaat-generaal Van Soest,
BNB 1986/44 met noot van G. Slot.
112. Resolutie van 22 april 1985, nr. 284-8575, Stcrt. nr. 77, BNB 1988/154.
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waarden zelf voor:13 De eerste standaardvoorwaarde vermeldt slechts  dat het gehele

ondernemingsvermogen moet worden ingebracht in de vennootschap. Aan een derge-
lijke inperkende administratieve toelichting is de rechter vanzelfsprekend niet gebonden.
Indien de toelichting echter tegemoetkomend is zal de administratie daaraan op grond
van het vertrouwens- c.q. gelijkheidsbeginsel zijn gebonden. Zo vermeldt de derde volzin
van punt 3 van de eerder vermelde toelichting dat een in het kader van art. 15 Wet Vpb.
1969 gevoegde dochtervennootschap geen derdeis. Naar ik meen zal een belanghebbende
in een voorkomend geval ook een beroep kunnen doen op het vertrouwen dat de toelich-
ting op de standaardvoorwaarden bij hem heeft opgewekt. Een zodanig beroep zal naar
ik meen ook kunnen worden gedaan op de toelichting op de Leidraad administratieve
boeten  1984 en zelfs de toelichtingen die behoren bij de diverse aangiftebiljetten:14 Hoe
minder voorbehouden de tekst bevat, hoe concreter de voorbeelden, des te meer zal een
vorenbedoeld beroep doel treffen.

113. Aannemelijk is dat de toelichting hier aansluiting heeft getracht te vinden bij het voor de overdrachtsbelasting
gewezen arrest HR 1 april 1981, BNB 1981/158.
114. Ch.J. Langereis WFR 1985/5673, blz. 293; weifelend J.A. Smit MBB januari 1986, blz. 20-21.
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11.   De  rechtsbescherming  door de burgerlijke
rechter

11.1. Inleiding

Dit hoofdstuk behandelt de rechtsbescherming die de burgerlijke rechter een belasting-
plichtige kan bieden, die zich met een bepaalde belastingheffing of heffingshandeling
niet kan verenigen. Met opzet is niet gekozen voor het begrip 'aanvullende' rechtsbe-
scherming door de burgerlijke rechter, omdat dit onvoldoende recht doet aan de bewuste
keuze van de wetgever soms niet de administratieve rechter in belastingzaken, maar de
burgerlijke rechter als de bevoegde rechter aan te wijzen.

Het verschil tussen de opdracht aan beide rechters is dat de eerste slechts competent

is, indien dat uitdrukkelijk is bepaald, terwijl de tweede steeds competent wordt geacht
voor zover de eerste geen rechtsmacht heeft. De parlementaire geschiedenis van de AWR
laat zien hoezeer de wetgever de op art. 2 Wet RO gebaseerde taakopvatting van de bur-
gerlijke rechter voor ogen heeft gestaan, welke erop neer komt dat de burgerlijke rechter
- met uitzondering van de president in kort geding - terugtreedt met het geven van een
oordeel over de rechtmatigheid van het heffingsoptreden van de administratie, indien en
voor zover er bij de wet een met voldoende waarborgen omklede andere rechtsgang ter
bescherming van de belangen van de eiser is gegeven. Regelmatig hebben de bewindslie-
den van Financien en Justitie bij de parlementaire behandeling van de AWR de opdracht
aan de belastingrechter onthouden om over bepaalde geschillen te oordelen onder de
obligate verwijzing naar de bevoegdheid van de burgerlijke rechter.

Opmerkelijk is, dat de voorkeur om in sommige gevallen de burgerlijke rechter te laten
rechtspreken niet gemotiveerd is: Men zou verwachten dat nu de opdracht aan de be-
lastingrechter zo zeer op de voorgrond staat - zie bijvoorbeeld art. 2, lid 1, letter b, AWR
- de opdracht aan de burgerlijke rechter nadere toelichting behoeft.2 Deze motivering
lijkt bovenal gewenst nu de wetgever enkele jaren v66r de invoering van de AWR, bij
de invoering van de Successiewet 1956, de procedure bij de belastingrechter nogal wat
voordelen toedichtte boven die bij de burgerlijke rechterl.
- minder kosten;
- minder formaliteiten;
- eenheid van rechtspraak in fiscale zaken;
- vlotte afdoening;
- (grotere) deskundigheid.

1. Zie hierover onderdeel 3.5.2. Zie voorts MvA Tweede Kamer, 1957-1958,4080, nr. 5 biz. 10 r.k., Verslag van
het mondelinge overleg tevens eindverslag Tweede Kamer, 1957-1958,4080, nr.7,  blz. 9 en biz  13.
2. Vgl. Verslag van het mondelinge overleg tevens eindverslag Tweede Kamer. 1957-1958,4080, nr. 7, biz. 34.
3. MvT, Tweede Kamer, 1948-1949, 915, nr. 3, § 6, MvA, Tweede Kamer, 1953-1954,915, nr. 5, § 6, biz. 10,1.k.
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Zouden deze voordelen minder gelden voor al die gevallen waarin de wetgever bij de in-
voering van de AWR de rechtspleging niet aan de belastingrechter, maar meer of minder
uitdrukkelijk aan de burgerlijke rechter overliet? Zouden, om een enkel voorbeeld te ge-
ven, deze argurnenten niet gelden voor de adressant van een departementale beschikking
of voor een inhoudingsplichtige die een fout maakt in zijn afdracht op aangifte? Uit de
parlementaire geschiedenis van de AWR blijkt dat de wetgever een dergelijke afweging
niet altijd bewust heeft gemaakt. Het lijkt er veeleer op dat de bewindslieden van Finan-
cien en Justitie door het wijzen op de mogelijkheid van een beroep op de burgerlijke rech-
ter - daarbij een afzonderlijke bepaling overbodig achtend - hebben willen voorkomen
dat zij zouden moeten toegeven aan de wens van het parlement om in bepaalde gevallen
een beroep op de belastingrechter open te stellen. Een burgerlijke rechter als bliksemaf-
leider dus. In deze opzet zijn de bewindslieden vrijwel geheel geslaagd.

Of een meer uitgebreide competentie van de belastingrechter de behoefte aan een
rechtsbescherming door deburgerlijke rechter overigens geheel zou hebben weggenomen
is de vraag. Zelfs bij de veel verdergaande rechtsbescherming die de Arob-rechter kan
bieden blijkt de burgerlijke rechter niet overbodig.4 De burgerlijke procesgang biedt
met een kostenveroordeling, een dwangsom en de executie van een vonnis in bepaalde
opzichten ruimere mogelijkheden dan het administratiefrechtelijke proces.s Maar het
grootste voordeel van de toegang tot de burgerlijke rechter is de snelle beslissing die be-
reikt kan worden door een kort geding. Met name op dit punt maakt het fiscale proces-
recht, waarin een versnelde procedure ontbreekt, in vergelijking met het burgerlijke pro-
cesrecht, en andere administratieve rechtsgangen zoals de Arob-procesgang6, een geda-
teerde indruk.

In dit hoofdstuk wordt onderzocht wanneer de burgerlijke rechter niet terugtreedt

maar daadwerkelijk over geschillen inzake belastingheffing oordeelt. Daarbij wordt met
name aandacht besteed aan de figuur waarin een beroep op de administratieve rechter
heeft opengestaan maar niet is benut. Voorts komen de onverschuldigde betaling en de
onrechtmatige overheidsdaad aan de orde. De vordering tot schadevergoeding en het
kort geding besluiten dit hoofdstuk. Daarbij zal ook de belangrijke bevoegdheid van de
burgerlijke rechter over geschillen op het terrein van de invordering worden aangestipt.

11.2. De burgerlijke rechter en administratiefrechtelijke geschillen

In art.  112 van de Grondwet is verankerd dat de rechterlijke macht tot taak heeft geschil-
len over burgerlijke rechten en over schuldvorderingen te berechten. De berechting van

geschillen die niet uit burgerlijke rechtsbetrekkingen zijn ontstaan, zoals belastingge-
schillen, kan worden opgedragen aan de rechterlijke macht en aan gerechten die niet tot
de rechterlijke macht behoren. De Grondwet geeft hiermee meer explicite dan haar voor-

4. Vgl. M.C. Burkens, in Ten Berge-Stroink, Administratieve rechtspraak overheidsbeschikking, Algemeen com-
mentaar, hoofdstuk 3 in het bijzonder onderdeel 3; Van Wijk-Konijnenbelt, blz. 332 e.v.
5. Vgl. Hugenholtz-Heemskerk, resp. biz. 93, blz. 306 e.v., blz. 278.
6.  Vgl.  art.  80 Wet  op de  Raad van State.
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gangster aan, dat publiekrechtelijke geschillen zowel door de gewone als door een - niet
tot de rechterlijke macht behorende - bijzondere rechter kunnen worden berecht. Boven-
dien is de rechterlijke macht voor uitbreiding vatbaar gemaakt Cart.  116, lid  1, G.).7

Derecente wijzigingen inde Grondwet hebben debevoegdheid vandeburgerlijke rech-
ter, die behalve op art. 112 G. vooral op art. 2 Wet RO is gebaseerd, evenwel niet aange-
tast. Zelfs al zou in art. 112 G. de gedachte worden gelezen dat een beroep op een bijzon-
dere rechter de bevoegdheid van de rechterlijke macht uitsluits, dan nog zal deze ziens-

wijze wegens het ontbreken van een toetsingsmogelijkheid door de rechter van deze bepa-
ling aan art. 2 Wet RO niet aan de orde kunnen komen. Vormt de grondslag van de
rechtsbetrekking (fundamentum petendi) in lid 2 van art. 112 G. het onderscheidend cri-
terium, op grond waarvan geschillen over publiekrechtelijke rechtsbetrekkingen aan een
buiten de rechterlijke macht staand college kunnen worden opgedragen, voor de Neder-
landse burgerlijke rechter heeft dit criterium geen betekenis. Dit is wezenlijk anders in
West-Duitsland, waar het fundamentum petendi weI doorslaggevend is voor de vraag o f
de administratieve of burgerlijke rechter bevoegd is. Als een uitdrukkelijke aanwijzing
ontbreekt welke rechter bevoegd is, wordt deze bepaald door de'wahren Rechtsnatur des
erhobenen Anspruchs, wie sie sich aus dem tatsfichlichen Vortrag der klagenden Partei
ergibt'.9 Zoals Von Wallis opmerkt  'es  ist zu prufen, durch welche Rechtssatze  der
Sachverhalt entscheidend gepragt wird'. 10

Zou dit criterium ook de bevoegdheid van de Nederlandse burgerlijke rechter bepalen
dan zou van hem weinig rechtsbescherming op fiscaal terrein zijn uitgegaan. Het is hier
evenwel vaste rechtspraak dat het voor diens bevoegdheid voldoende is, dat de eiser zich

kan beroepen op een regel van burgerlijk recht. Is het in Duitsland onmogelijk 'den Zivil-
rechtsweg dadurch  zu erd ffnen,  dass ein Offentlich - rechtliches Verh81tnis iiusserlich in
die Form eines burgerrechtlichen Anspruchs gekleidet wird'",  in Nederland vormt dit
juist de sleutel tot de burgerlijke rechter. In een aantal klassiek geworden arresten heeft

de Hoge Raad zijn eerdere in het arrest over de Rhedense koe neergelegde opvatting ver-
laten, en de burgerlijke rechter ook bevoegd verklaard over uit het publiekrecht ontspro-
ten geschillen te oordelen.12 Zo overwoog de Hoge Raad in het geschil tussen Gulde-
mond en de gemeente Noordwijkerhout:

'dat ook in artikel 2 RO de uitsluitende bevoegdheid van de rechterlijke macht is afhanketijk gesteld van het voor-
werp van het geschil, dat is het recht waarin de aanlegger vraagt te worden beschermd, en niet van den aard van
het recht waarop de verweerder zijn verweer grondt'.

7. Zie daarover C.A.J.M. Kortmann, De Grondwetsherziening 1983, biz. 282.
8. M.C. Burkens, a.w., hoofdstuk 3, blz. 10-11.
9. Tipke-Kruse, Kommentar zur AO und FGO, § 33 FGO, Tz t.
10. H. von Wallis in Hubschmann, Hepp, Spitaler, Kommentar zur Abgabenordnung und Finanzgerichtsord-

nung, § 33 FGO, Anm. 8.
11. H. von Wallis, a.w. § 33 FGO, Anm. 10.
12. HR 21 april 1898, W 71 16 (Rhedense koe), HR 31 december 1915, NJ 1916, biz. 407 (Guldemond/Noordwij-
kerhout), HR 18 augustus 1944, NJ 1944-1945, 598 (Alkmaar/Noord Holland).

321



RECHTSBESCHERMING DOOR DE BURGERLIJKE RECHTER

Het spreekt voor zichzelf dat de ruime bevoegdheid van de burgerlijke rechter zou
interfereren'  met die van de bijzondere, administratiefrechtelijke colleges die met de
beslechting van administratieve geschillen zijn belast. De Hoge Raad heeft met zijn
rechtspraak dan ook een nauwkeurige koers uitgezet, teneinde zowel de Scylla van de la-
cune in de rechtsbescherming, als de Charybdis van rechterlijke competentie-overschrij-
ding en proceduredoublures te omzeilen. Deze jurisprudentie lijkt primair een uitwer-
king van de lex specialis/lex generalis-constructie, die zich voordoet wanneer meer bepa-
lingen om voorrang strijden.14 Art. 2 Wet RO heeft in belastingzaken geen onderschei-
dend vermogen, omdat zowel de burgerlijke rechter als de belastingrechter onder de wer-
king van deze bepaling vallen. De vraag ofde arrondissemensrechtbank, of (de belasting-
kamer van) het gerechtshof competent is wordt naar ik meen dan ook veeleer geregeerd
door art.  53 Wet  RO in verbinding met art.  2,  lid 1, letter b, 26 en 27 AWR.

De burgerlijke rechter zal ingeval er een rechtsgang bij de administratieve rechter of
bij administratiefrechtelijke beroepsinstanties openstaat, ook optreden indien en voor
zover die rechtsgang onvoldoende wettelijke waarborgen bevat. Zo werd in het Honden-
belastingarrestu en in het Schel- en deuropenersarrest 16 de mogelijkheid van beroep op
de gemeenteraad niet geacht zoveel rechtsbescherming te bieden, dat daardoor een be-
roep op de burgerlijke rechter uitgesloten zou zijn. Een soortgelijk oordeel zal de burger-
lijke rechter niet snel in de mond nemen als het gaat om de procesgang bij de tot de rech-
terlijke macht behorende belastingrechter", zelfs al heeft deze in  1983  met name in ge-
val van de vereenvoudigde behandeling van het beroep iets van haar waarborgen verlo-
ren. 18

Uitgaande van de veronderstelling dat de eiser erin slaagt zijn geschil met de admi-
nistratie in burgerrechtelijke termen te formuleren, kunnen - behalve indien het gaat om
een kort geding - de volgende situaties worden onderscheiden:
1. er  is een rechtsgang  bij de administratieve rechter,  die nog  niet is doorlopen;
2. er heeft een rechtsgang bij de administratieve rechter opengestaan, die onbenut is ge-

bleven;
3. de administratieve rechter kan geen rechtsbescherming bieden;
4. voorvragen op fiscaal terrein;
5.  de  tenuitvoerlegging  van de uitspraak  van de belastingrechter.

13. Term van P.J. J. van Buuren, in Administratieve rechtsgangen, onderdeel 1.8.1.
14.  J. van Soest, WPNR 1970/5076; daartegen W.E.M. Lectercq, RM Themis  -  1  (1980),  biz. 8.
15. HR 7 februari 1919, W 10 393.
16. HR 22 februari 1957, NJ 1957,310.
17. Evenzo Van der Does-De Wijkerslooth, Mon. Nieuw BW 8-48. Zie echter J.W. Zwemmer, Belastingadviseur
en Rechter, preadvies, blz. 44, die zich afvraagt of de belastingprocedure, gezien de achterstand in de belasting-
rechtspraak, nog wei met voldoende waarborgen is omkleed.
18. Men kan denken aan de bezwaren die kleven aan het kennelijk ongegrond verklaren van een beroep. Vgl. Ch.J.
Langereis, WFR 1981/5523, biz. 1319.
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11.2.1. ADMINISTRATIEFRECHTELLIKE PROCEDURE NOG NIET DOORLOPEN

Indien er een volledige administratieve rechtsgang is, die van de nodige, wettelijke waar-

borgen is voorzien, zal de burgerlijke rechter zich onthouden van een oordeel. Niet dat
hij op zichzelf onbevoegd is van het geschil kennis te nemen, maar voor zover de eiser
de belastingbeschikking ter vernietiging kan voordragen bij de administratieve rechter
in belastingzaken, staat het hem niet vrij over een mogelijke onrechtmatigheid van deze
beschikking te oordelen. Hij zal de eiser in deze vordering dan ook niet-ontvankelijk ver-
klaren.'9  De belastingplichtige zal derhalve eerst de administratieve rechtsgang moeten

doorlopen. Zou hij daarna nog een aanvullende rechtshulp van de burgerlijke rechter be-

hoeven, bijvoorbeeld een verbod of een schadevergoeding, dan kan hij zich opnieuw tot
de burgerlijke rechter wenden.

In het arrest van 15 april 1983, inzake B. K Zuid-Nederlandse Spiritusfabriek, doet
zich de situatie voor dat twee beroepsgangen - verzet tegen de invordering van een aan-
slag verontreinigingsheffing oppervlaktewateren bij de rechtbank enerzijds, bezwaar bij
het Hoogheemraadschap, beroep bij GS en beroep op de Kroon anderzijds - in juxtapo-
sitie verkeren. De Hoge Raad oordeelt dat een redelijke wetstoepassing ertoe leidt 'dat
degene die eenmaal de weg heeft gekozen van een administratief beroep als waarvan hier
sprake is, zijn bezwaren tegen een aanslag niet ook nog eens ter zelfstandige beslissing

aan de rechterlijke macht kan voorleggen door middel van verzet tegen een dwangbevel
met betrekking  tot die aanslag'.20

Indien vorenstaande reeds geldt voor twee gelijkwaardige procedures, hoeveel te meer
is dit oordeel dan niet van toepassing op procedures waarbij de wetgever de administra-
tieve rechtsgang uitdrukkelijk of implicite voorrang heeft verleend, of de rechtsgang

meer op het litigieuze geschil heeft afgestemd.
Hiervoor werd vermeld dat de burgerlijke rechter zich wel met de zaak bemoeit indien

de administratieve rechtsgang onvoldoende wettelijke waarborgen bevat, zoals in geval
van een beroep op de gemeenteraad21, of - zoals in het Bullenbaai-arrest - bij het
Bestuurscollege of de Eilandraad.22 Zou dit nu ook opgaan indien deze manco's een

voorgeschakelde bezwaarprocedure betreffen? Het hoeft immers weinig betoog dat de
bezwaarprocedure bij de belastingadministratie - ongeacht of dit nu de inspecteur der
directe belastingen of Burgemeester en Wethouders zijn - onvoldoende waarborgen be-
vat. Zo is er geen sprake van een onpartijdige opstelling van de beslissende instantie, van
een consequente toepassing van het beginsel van hoor en wederhoor, van openbaarheid
of van recht op inzage van de stukken.

19. HR 26 juni 1964, NJ 1965, 2 met noot van G.J. Scholten; HR 25 november 1977, NJ 1978,255 met noot van
M. Scheltema.
20.  HR 15 april  1983, met conclusie van advocaat-generaal Mok, NJ  1984,  179 met noot van M. Schettema, AB
1984,420 met noot van B. J. van der Net. Overigens viel deze procedure nog onder de vigeur van de Bevoegdheden-
wet 1902.
21. HR 22 februari 1957, NJ 1957,310.
22. HR 6 mei  1983, NJ  1984, 361 met conclusie van advocaat-generaal Van Soest, NJ  1984, 361 met noot van M.
Schekema, AB 1984, 101 met noot van H.K. Fernandez Mendes en F.H. van den Burg
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Naar ik meen zal de burgerlijke rechter zich evenwel terughoudend opstellen indien
via een onvoldoende bescherming biedende bezwaarprocedure de wel met waarborgen
omklede rechtsgang  bij de administratieve rechter kan worden bereikt.23  Maar  als  de
administratie deze laatste rechtsgang blokkeert, bijvoorbeeld door geen uitspraak op een
bezwaarschrift te doen, zal hij deze terughoudendheid kunnen laten varen.24 De burger-
lijke rechter zal evenzeer moeten oordelen over een geschil betreffende een volstrekt nie-
tige aanslag.25 Alhoewel het verdedigbaar lijkt dat een administratieve rechtsgang
openstaat - zie het betoog in onderdeel 4.2.11 - volstaat de belastingrechter thans met
het uitspreken van de niet-ontvankelijkheid van het beroep. 26

Soms zal het niet duidelijk zijn of een administratieve rechtsgang openstaat, zoals in-
geval een ander dan de belastingplichtige aansprakelijk is voor de aanslag.27 Soms Ook
zal een zodanige rechtsgang vele praktische bezwaren oproepen. Men denke aan de ven-
nootschap die na een geruisloze omzetting de aanslag vennootschapsbelasting wil aan-
vechten, omdat zij de aan deze overgang gestelde voorwaarden onereus acht, maar bij
een beroep tegen deze aanslag vreest de faciliteit van art. 18 Wet IB 1964 in de waagschaal
te stellen. 28

De belastingrechter zal de gestelde voorwaarden o f een weigering een geruisloze over-
dracht toe te staan weliswaar kunnen toetsen aan het derde lid van genoemd art. 18 - dat
vanwege de formulering de bewindsman nogal veel 'freies Ermessen' geeft - en aan de
algemene beginselen van behoorlijk bestuur, maar het financiele risico van een verloren
procedure is hier groot.

Anderzijds kan ook gedacht worden aan een kwestie die voorlopig niet aan de belas-
tingrechter kan worden voorgelegd. Men denke bijvoorbeeld aan de bepaling van de om-
vang van verliezen, niet zijnde aanloopverliezen, aan de vraag of een bepaald vermogens-
bestanddeel prive-of ondernemingsvermogen is, dan wel aan de vraag of transacties bin-

,29nen een fiscale eenheid 'besmet zijn.
In al deze gevallen is er sprake ofwel van onzekerheid of het geschil uberhaupt door

de belastingrechter kan worden beslist, of van een zekere inadequaatheid van de admi-
nistratieve rechtsgang doordat deze kwestie hetzij in een te verre toekomst is gelegen, het-zij teveel financiele risico's meebrengt. Onduidelijk is of de burgerlijke rechter om die
reden in een beoordeling van deze geschillen zal treden. Met Van der Does en De Wij-
kerslooth wil ik aannemen dat de burgerlijke rechter een eiser slechts dan ontvankelijk
zal verklaren in zijn vordering, indien de administratieve rechtsgang niet uitgelokt kan
worden of van hem niet gevergd kan worden dat hij een zodanige voorziening af-

23. In soortgelijke zin Van der Burg-Cartigny, blz. 37.
24.  President Rb. 's-Gravenhage  15  mei  1985,  KG  1985.  173.
25. President Rb. Leeuwarden 23 september 1968, AB 1969, 462.
26. Onder andere HR 8 februari 1933, B. 5370; Hof Arnhem 23 november 1965, BNB 1966/168; Hof Arnhem
24 februari 1978, BNB 1979/79.
27. Zie onderdeel 6.2.
28. Zie onderdeel 4.3.4.
29. Vgl. Min. Resolutie van 28 april 1983, nr. 282-13 657, Stcrt. 82, standaardvoorwaarde nr. 16.
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wacht.10 Maar naar ik meen ligt de drempel in de toegang tot de president in kort geding

lager, zoals in onderdeel  11.5 zal worden uiteengezet.

11.2.2. ADMINISTRATIEFRECHTELIEKE PROCEDURE ONBENUT GELATEN

In de rechtspraak komt duidelijk naar voren dat de eiser eerst een administratieve rechts-
gang moet hebben gevolgd, vooropgesteld dat deze niet in juxtapositie ten opzichte van

de rechtsgang bij de burgerlijke rechter staat. In dat laatste geval immers heeft een be-

langhebbende de keuze. Voorts kan worden aangenomen dat deze dwingende volgorde
niet geldt als de administratieve rechtsgang niet met voldoende wettelijke waarborgen is

omgeven, maar zoals reeds hiervoor is betoogd doet die situatie zich in het belastingrecht
niet snel voor.

Wat nu indien de eiser niet tijdig de administratieve rechtsgang heeft benut, doordat
hij bewust of onbewust geen, of niet tijdig, bezwaar en/of beroep heeft ingesteld?

Hoofdregel is dat aan de burgerlijke rechter in een zodanig geval niet door middel van

een vordering uit onverschuldigde betaling de vraag kan worden voorgelegd of belasting
terecht is betaald.31 Daarbij doet het er in beginsel niet toe of de belastingplichtige de

administratieve rechtsgang onbenut heeft gelaten - en deze vanwege de termijn niet als-
nog kan benutten -, dan wel deze rechtsgang zonder succes heeft gevolgd. In beide geval-
len is de aanslag onherroepelijk geworden en heeft zij een rechtskracht die - voor partijen
en de burgerlijke rechter - enigszins valt te vergelijken met de kracht en het gezag van

gewijsde.32 De andersluidende opvatting van Hof Leeuwarden 18 mei 197933 moet als

onjuist worden bestempeld. 34

Het zal voor partijen en voor de burgerlijke rechter soms een probleem zijn vast te stel-
len of er inderdaad een administratieve rechtsgang openstaat of heeft opengestaan. In
het vorige onderdeel kwam dat aspect reeds even aan de orde.

Stel, een belastingplichtige richt zich tot de burgerlijke rechter, omdat de inspecteur

weigert een uitspraak op het bezwaarschrift te doen, of een beschikking te nemen leidend

tot een teruggaaf. In de rechtspraak is nog niet onomwonden geoordeeld dat een dergelij-
ke weigering gelijkstaat met een fictieve, negatieve beslissing. Welnu, om die reden zou

de burgerlijke rechter zich met de berechting van het geschil kunnen inlaten.15 Algeme-

ner geformuleerd zou ik willen aannemen, dat de burgerlijke rechter de berechting van

30. Mon. Nieuw BW 848, biz. 30.
31. HR 24 juni 1949, NJ 1949, 559; Rechtbank Dordrecht 19 maart 1952, NJ 1954,119; HR 24 april 1957, BNB
1957/183, NJ 1957; HR 5 mei 1972, NJ 1973,17.
32.  J. A.M. van Angeren, De gewone rechter en de administratieve rechtsgangen,  blz. 95; J. van Soest,  WPNR
1970/5076, eveneens zijn conclusie voor HR 28 augustus 1975, NJ 1976,221 (BNB 1976/248, waarin de conclusie

slechts gedeeltelijk is afgedrukt!). Vgl. de kritiek van W.E.M. Leclercq, RM Themis - 1 (1980), blz. 9-11.
33. FED Adm. Rechtspraak: Art.1:3 met noot van D. Brull.
34. Eerder zette deze beslissing mij op het verkeerde been: Belastingprocedures, blz. 47; zie de gerechtvaardigde
kritiek van J.C.J. van Vucht, WFR 1981/5518.
35. Aarzelend hier: J.W. Zwemmer, Belastingadviseur en Rechter, preadvies, biz. 44. Zie President Rb.

's-Gravenhage 15 mei 1985, KG 1985, 173.
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het geschil ter hand zal nemen, indien niet blijkt dat de belastingrechter daaraan zal kun-
nen toekomen. 36

Een geheel bijzonder geval deed zich in het Gildenbondarrest van 1976, waarin de Gil-
denbondstichting van de gemeente Tilburg bouwleges terugvorderde als onverschuldigd
betaald.37 De stichting had deze destijds onder protest betaald, in afwachting van de uit-
slag van een proefprocedure van overkoepelende organen van woningcorporaties -
waarin de Hoge Raad besliste dat de leges niet verschuldigd waren38 - maar verzuimd
een bezwaarschrift in te dienen. In de procedure over de onverschuldigde betaling bij de
burgerlijke rechter verweerde de gemeente zich met de stelling dat de belastingkamer van
het Hof de aangewezen rechter was om over de rechtmatigheid van de opgelegde leges
te beslissen, zodat de burgerlijke rechter zou moeten wijken.

De Hoge Raad oordeelde

'dat het Hof het door de Gemeente tegen de vordering van de Gildenbondstichting gevoerde verweer aldus heeft
opgevat, dat de Gemeente niet heeft weersproken dat, indien de leges in dit geval betaald zouden zijn door een
of meer woningbouwverenigingen - hetgeen naar 's Hofs in cassatie niet bestreden beslissing het geval is geweest
- deze betaling  een  onverschuldigde is geweest;

dat het Hof voorts de toevoeging aan dit verweer, dat de Gemeente als eis voor de terugbetaling heeft gesteld
dat er een bezwaarschrift tegen de betaling van de leges moet zijn ingediend, hetgeen de Gildenbondstichting niet
heeft gedaan, kennelijk aldus heeft verstaan, dat - nu deze eis niet inhield dat op het ingediende bezwaarschrift
een uitspraak was gevolgd - aandie toevoeging niet de betekenis kon worden toegekend dat de onverschuldigdheid
van de betaling van de leges niet meer als onweersproken zou zijn aan te merken;

dat voormelde uitlegging (...) begrijpetijk  is en in cassatie niet op haar juistheid kan worden getoetst;
dat derhalve een geschil omtrent de verschuldigdheid van leges door een of meer woningbouwverenigingen aan

de Gemeente tussen partijen niet bestond, zodat de burgerlijke rechter krachtens art. 2 R.0. bevoegd is van de
onderhavige vordering tot terugbetaling van het onverschuldigd betaalde kennis te nemen;'

Hier deed zich de situatie voor waarin de gemeente het geschil over de rechtsgeldigheid
van de legesaanslag niet zozeer nogmaals aan het oordeel van de belastingrechter had wil-
len onderwerpen, maar op formele gronden, te weten het ontbreken van een bezwaar-
schrift, restitutie weigerde. De gemeente vocht de onverschuldigdheid van de legesbeta-
ling zelf niet aan, zodat van een belastinggeschil - waarvan de jurisdictie primair aan de
belastingrechter is opgedragen - geen sprake was. Overigens zou een procedure bij de be-
lastingrechter de gemeente niet hebben geholpen, gelet op bovenvermelde proefprocedu-
re.

De Gildenbondprocedure staat in zoverre op zichzelf, dat het niet zeer vaak zal voor-
komen dat de administratie zal toegeven dat de heffing onverschuldigd is. Maar bij
proefprocedures, waarbij tussen partijen wordt afgesproken dat de beslissing over 66n

36. Vgl. W.E.M. Lectercq, RM Themis - 1 (1980), biz. 11, die nogal absoluut formuleert: 'lnhoudelijkebemoeienis
van de burgerlijke rechter is bijvoorbeeld denkbaar wanneer de uitkomst van een administratieve procedure later
blijkt apert onjuist te zijn. En wat vaker zal pborkomen: een op zich wei voorhanden deugdelijke rechtsgang wordt
niet of niet tijdig gebruikt om redenen die in de ogen van de burgerlijke rechter hed wei gegrond kunnen zijn en
die hem ertoe brengen de vordering ontvankelijk te verklaren.'
37. HR 24 december  1976, NJ  1977,380 met conclusie van advocaat-generaal Berger.
38. HR 1 juli 1969, BNB 1969/185.
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of enkele gedingen voor andere gevallen zal gelden - ook als in die gevallen geen
rechtsmiddel is aangewend - zal deze beslissing veel betekenis kunnen hebben.

Ten slotte zal een verschoonbaar verzuim om bij de belastingrechter tijdig beroep in
te stellen in de regel door de werking van art. 60 AWR kunnen worden hersteld. Maar
het is onzeker of deze bepaling een rol speelt bij de ontvankelijkheid van het beroep op
de burgerlijke rechter. 39

11.2.3. ADMINISTRATIEFRECHTELIJKE BESCHERMING ONTBREEKT

Van de administratieve rechtsgangen is de fiscale procedure niet de best ontwikkelde. Is
in andere wetten, zoals de Wet Arob, de rechtsgang geopend zodra een bepaalde over-
heidshandeling de aard van een beschikking heeft, in het belastingrecht ligt dat anders.
Daarin moet, wil men een rechtsmiddel aanwenden, de belastingbeschikking onder den
van de wettelijke benamingen kunnen worden gebracht. Met andere woorden, in het be-
lastingrecht is een beroep eerst mogelijk indien de ontvangen belastingbeschikking onder
de sacrale woorden van de wet valt. Zo is - thans - geen beroep mogelijk tegen voorlopige
aanslagen, fictieve weigeringen enz.

Hiernaast zijn er situaties waarin de belastingrechter een beroep niet-ontvankelijk
acht, niet omdat de belastingplichtige geen belang bij het geschil zou hebben, maar om-
dat gegrondverklaring van het beroep niet tot een vermindering van een belastingaanslag
leidt.40

Voorts ontbreekt een beroepsmogelijkheid ingeval een belastingbeschikking volstrekt
nietig is. Ten slotte kan men denken aan een vordering die men bij de administratieve
rechter niet met succes kan instellen, zoals het verzoek om een kostenveroordeling o f een
schadevergoeding. Zie ook onderdeel 11.4.2. hierna. In al deze gevallen zal de burgerlij-
ke rechter over het geschil kunnen oordelen.

11.2.4. FISCALE VOORVRAGEN

Het is mogelijk dat de burgerlijke rechter bij de beoordeling van een geschil geconfron-
teerd wordt met vragen die liggen op het terrein van de administratieve rechter in be-
lastingzaken. Deze situatie moet worden onderscheiden van die, waarin het gehele geschil
op dat terrein ligt; het gaat hier niet alleen om punten die meestal buiten geschil zijn, maar
bovendien en vooral in het burgerlijke geding ondergeschikt zijn aan de hoofdvraag
waarover de civiele rechter zeker bevoegd is te beslissen. 4I

Het omgekeerde doet zich evenzeer voor. Ook de belastingrechter zal in een fiscaal ge-
ding regelmatig voorvragen van civielrechtelijke aard moeten beoordelen. Het is vaste

39. Dat zal waarschijnlijk weI het geval zijn indien het voor de hand ligt dat termijnverlenging zal worden toe-

gestaan. Vgl. J.W. Zwemmer, Belastingadviseur en Rechter, preadvies, biz. 44.
40. Laaistelijk HR 9 november 1983, BNB 1984/226.
41. J.A.M. van Angeren, De gewone rechter en de administratieve rechtsgangen, biz. 69.
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rechtspraak dat de rechter die over de hoofdzaak oordeelt ook bevoegd en verplicht is
de voorvragen te beantwoorden.42 Een probleem is daarbij, wanneer een vraag nog een
voorvraag is, of in feite het hoofdgeschil domineert of vormt. Deze kwestie speelde in
het Willemse-arrest, waarin werd beslist dat de voorvraag die het geding beheerst behoort
tot de rechtsmacht van de Raad van Beroep, en derhalve aan die van de burgerlijke rech-
ter is onttrokken.43 Eerst als de administratieve rechter heeft geoordeeld kan, zo nodig,
de burgerlijke rechter over de resterende geschillen beslissen. Daarbij zal voor hem de
uitspraak van de administratieve rechter gezag van gewijsde hebben.

11.2.5. TENUITVOERLEGGING VAN UITSPRAKEN VAN DE BELASTINGRECHTER

In de regel heeft een uitspraak van de belastingrechter devolutieve werking, hetgeen in-
houdt dat de aangevochten belastingbeschikking, zo het beroep gegrond is, wordt vernie-
tigd en gewijzigd. De belastingrechter volstaat derhalve niet, zoals andere administratie-
ve rechters, met een verwijzing van de zaak naar de administratie met de opdracht haar
verder af te doen met inachtneming van zijn beslissing. De uitspraak van de belasting-
rechter heeft geen executoriale titel, zoals de betekening van de grosse van het vonnis van
de burgerlijke rechter.44

Na de rechterlijke uitspraak zal de belastingadministratie de door de rechter vernietig-
de aanslag moeten verminderen. In §16 van de Instructie beroepschriften is voor de rijks-
belastingdienst bepaald dat de inspecteurzorg draagt voor de uitvoering van de uitspraak
zodra deze kracht van gewijsde heeft gekregen.4, De inspecteur zal alsdan de kohier wij-
zigen en de ontvanger (door middel van een zogenaamd tegen formulier, vroeger tegenko-
hier genaamd) en de belastingplichtige daarvan in kennis stellen.46 De inspecteur ver-
richt hier als het ware slechts een boekhoudkundige verwerking. Nu kunnen zich naar
ik meen twee situaties voordoen. Allereerst laat het zich denken dat hij weigert - om wel-
ke reden dan ook - de rechterlijke uitspraak uit te voeren. Als inspecteur van de rijksbe-
lastingdienst handelt hij dan in strijd met voormelde Instructie beroepschriften. Be-
lastingadministraties van lagere overheden kennen zodanige regels echter niet.

Een beroep bij de belastingrechter tegen een weigering de rechterlijke uitspraak uit te
voeren is niet mogelijk, omdat deze weigering thans naar geldend recht geen voor beroep
vatbare belastingbeschikking lijkt. Zolang de inspecteur bij zijn weigering blijft, kan de

42. Onder andere HR 8 juli 1938, NJ 1939, 245, HR 24 juni 1949, NJ 1949,749, HR 23 januari 1952, NJ 1952,
97 met betrekking tot de burgerlijke rechter, en HR 10 november 1937, NJ 1937,1180, HR 18 december 1968,
BNB 1969/48, HR 8 december 1982, BNB 1983/51 met betrekking tot de belastingrechter.
43.  HR 26 juni  1964,  NJ  1965, 2 met conclusie van procureur-generaal Langemeijer en noot van G. J. Scholten;
zie voorts Van Angeren, De gewone rechter en de administratieve rechtsgangen, blz. 70-73.
44. Art. 430, lid 1, Rv.
45. Beschikking van 19 februari 1957, nr. c7/2510, laatstelijk gewijzigd bij Beschikking van 17 september 1981,
nr. 581-16 991, te vinden in Vakstudie Algemeen Deel, decl II, bijlagen.
46. §  16, lid 2 Instructie beroepschriften.
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ontvanger in beginsel niets anders doen dan de aanslag invorderen o f een teruggaaf wei-
geren.

Een zodanig geval deed zich voor in een arrest van 24 april 1957, toen een belasting-
plichtige v66r een beschikking waarin de aanslag in de vermogensaanwasbelasting werd
verminderd reeds had betaald.47 De Hoge Raad overwoog hieromtrent:

'dat, evenals de aanslag zel f, ook de beschikking, waarbij deze wordt verminderd, veeleer een declaratoir dan een
constitutief karakter draagt, immers daarbij geen belastingschuld wordt opgeheven, doch wordt geconstateerd,
dat, voorzover de vermindering strekt, anders dan aanvankelijk was beslist, geen belastingschuld bestond;

dat. indien ten tijde van zodanige verminderingsbeschikking de aanslag reeds mocht zijn betaald, die beschik-

kingdoet blijken, dat een onverschuldigde betaling heeft plaats gevonden, terwijl het recht van de belastingplichti-
ge om het onverschuldigd door hem betaalde terug te vorderen berust op art.  1395 van het Burgerlijk Wetboek,
welk voorschrift van het gemene recht ook van toepassing is op betalingen van publiekrechtelijke aard, voor zover

niet  uit  de  wet het tegendeel volgt;
(...) dat, nadat de aan X opgelegde aanslag in de vermogensaanwasbelasting met het volle bedrag van de aanslag

was verminderd, de aanspraak van X tot terugbetaling van de door hem blijkens de verminderingsbeschikking
onverschutdigd betaalde belasting niet op die beschikking berustte, doch voortvloeide uit en in beginsel beheerst

werd door art. 1395 voornoemd;'.

Hieruit en uit andere rechtspraak valt af te leiden dat de burgerlijke rechter een beroep
van de belastingplichtige die zijn vordering ex art. 1395 BW baseert op een onherroepelij-
ke belastingbeschikking, of een in gezag van gewijsde gegane uitspraak van de belasting-
rechter, zal honoreren. 48

Een tweede situatie bij de uitvoering van een rechterlijke uitspraak zou kunnen zijn,
dat de inspecteur te vroeg - namelijk nog binnen de termijn voor cassatieberoep - tot ver-
mindering is overgegaan. Indien deze vermindering tot wijziging van het kohier heeft ge-
leid en bovendien bekend is gemaakt aan de belanghebbende, zal deze handeling voor
de heffing onherroepelijk zijn, ook al kan de inspecteurzelf geen beroep in cassatie instel-
len.49 Een dergelijke vermindering heeft immers niet minder rechtskracht dan een ande-
re - ambtshalve gegeven - vermindering, bijvoorbeeld tijdens de procedure bij het ge-
rechtshof.50 Het is daarbij de vraag of de belastingadministratie een dergelijke fout zou
kunnen herstellen door - indien de Hoge Raad de administratie in het gelijk stelt - een
actie in te stellen wegens onverschuldigde betaling. Naar ik meen ontbreekt het de fiscus,
die immers slechts belasting kan heffen krachtens belastingaanslagen, aan een zodanige
mogelijkheid.51

Een andere vraag is, of ingeval de belastingplichtige en de inspecteur van mening ver-
schillen over de uitvoering van een uitspraak van de belastingrechter (bijvoorbeeld bij

47. HR 24 april 1957, BNB 1957/138, NJ 1957, 523.
48. HR 26 oktober 1979, NJ 1980,127 met noot van M. Scheltema, AB 1980,119 met noot van F.H. van der Burg.
J.A.M. van Angeren, De gewone rechter en de administratieve rechtsgangen, blz. 64-69; P.J.J. van Buuren, Ad-
ministratieve rechtsgangen, onderded 1.8.3.
49. HR 24 september 1980, BNB 1981/2 met noot van F.W.G.M. van Brunschot.

50. Vgl. HR 17 oktober 1956, BNB 1956/314; HR 2 november 1966, BNB 1967/26; HR 7 december 1977, BNB

1978/24; HR 20 december 1978, BNB 1979/45.
51. J.H. Drent, WFR 1967/4843, blz. 234; Ch.J. Langereis, FED Beschouwingen: 70. Anders W.E.M. Leclercq,
RM Themis - ! (1980), biz. 17.

329



RECHTSBESCHERMING DOOR DE BURGERLIJKE RECHTER

de toepassing van het bijzonder tarieD de burgerlijke rechter benaderd kan worden. Ik
neig ertoe deze vraag bevestigend te beantwoorden.

Een kwestie die hierna aandacht zal verkrijgen, is, of en in hoeverre bij gegrondverkla-
ring van het beroep een schadeloosstelling kan worden gevorderd wegens gederfde winst,
rente, proceskosten enz. Hier volstaat de opmerking dat de belastingrechterop deze pun-
ten geen rechtsmacht beat.

11.3. De rechtskracht van een belastingbeschikking in een burgerrechterlijk geschil

De burgerlijke rechter wordt bij de beoordeling van civielrechtelijke geschillen regelma-
tig geconfronteerd met belastingverplichtingen. Men kan hierbij niet alleen denken aan
een vordering wegens onverschuldigde betaling of onrechtmatige daad, maar ook aan
faillissementen, aan overdrachten van (alle activa en passiva van) ondernemingen enz.
Een telkens wederkerende vraag is wat de rechtswaarde is van een belastingaanslag of
andere belastingbeschikking. Met name J. van Soest heeft zich met deze problematiek
bezig gehouden. In WPNR nr. 5067 betoogt hij:

'De aanslag heeft (...) positief gezag van gewijsde voor de burgerlijke rechter ook als er in de belastingprocedure
nog tegen opgekomen kan worden. Met andere woorden: de aanslag heeft positief gezag van gewijsde ook al heeft
hij noggeen kracht van gewijsde. Consequentie daarvan is, dat in verschillende burgerlijke zaken, of in verschillen-
de stadia van edn burgerlijke zaak, de belastingaanslag 'gegeven' kan zijn tot ongelijke bedragen.'

E6n en ander is begrijpelijk indien men zich realiseert dat de belastingschuld ontstaat uit
de wet en niet door de declaratoire belastingaanslag.52 De Hoge Raad verwoordde de
achterliggende gedachte aldus:

'dat weliswaar v66r de verminderingsbeschikking met betrekking tot het op den aanslag openstaande bedrag, ook
voorzover dit later verminderd werd, op grond van de voorschriften betreffende de invordering der betastingen
een betalingsverplichting heeft bestaan, zoals ook opgrond van de voorschri ften betreffende de burgerlijke rechts-
vordering een betalingsverplichting bestaat met betrekking tot een bij voorraad uitvoerbaar verklaard rechterlijk
vonnis, ook al wordt dat later in hoger beroep vernietigd, doch in beidegevallen de opgrond van formeelrechtelijke
voorschriften bestaande betalingsverplichting betreft een schuld, welke mar het materiele recht niet bestond, en
mitsdien in beide gevallen de voldoening aan die verplichting een naar materieel recht onverschuldigde betaling
voorstelt'.53

Dit oordeel van de Hoge Raad en voornoemde zienswijze is bestreden door LeclercqS#,
die, onder verwijzing naar Veegensss, Donner56 en Van Angeren57 concludeert dat de

52. HR 15 februari 1922, B. 2904; HR 7 juni 1922, B. 2966; HR 24 april 1957, BNB 1957/183; HR 11 oktober
1985, nr. 12 504, NJB 1985, blz. 1213, J.H.R. Sinninghe Dam std, inleiding tot het Nederiands belastingrecht, 2e
druk, blz.  104,  J.P.  Schettens,  Algemene wet, biz.  326 e.v., H.J. Hofstra, Inkiding,  blz. 270, Ch.J. Langereis,
NJB 1979, biz. 899 e.v.
53. HR 24 april 1957, NJ 1957, 523, BNB 1957/183.
54. W.E.M. Leclercq, RM Themis - 1 (1980), biz. 9-11.
55. D.J. Veegens, Het gezag van gewijsde, 1972, biz. 12-13.
56. A.M. Donner, De rechtskracht van administratieve beschikkingen, biz. 15.
57. J.A.M. van Angeren, De gewone rechter en de administratieve rechtsgangen, biz. 178.
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burgerlijke rechter zich doorgaans naar het oordeel van de belastingadministratie richt
- zeker als dat door de belastingrechter is getoetst - maar daartoe geenszins verplicht is.
Leclercq meent voorts dat de burgerlijke rechter geen bevoegdheidsregels of -beginselen
schendt, wanneer hij zich inhoudelijk inlaat met een geschil waarvoor een zeer deugdelij-
ke administratieve rechtsgang voorhanden is. Een bemoeienis van de burgerlijke rechter
acht hij bijvoorbeeld denkbaar als de uitkomst van een administratieve procedure apert
onjuist is.

De opvatting van Leclercq is in strijd met de bestaande rechtspraak; zij is bovendien
niet wenselijk, vanwege de verstoring van de proceseconomie die deze teweeg brengt. Is
tenslotte niet de gespecialiseerde rechter de meest gerede geschillenbeslechter?

De zienswijze van Van Soest, dat een belastingbeschikking, zoals een aanslag, positief
gezag van gewijsde heeft, ook al kan daartegen nog in rechte worden opgekomen, lijkt
mij juist. Dit geldt a fortiori voor een belastingbeschikking waarover de administratieve
rechter in belastingzaken uitspraak heeft gedaan, dat wil zeggen die kracht van gewijsde
heeft gekregen. Een uitzondering betreft de zeldzame situatie dat een belastingbeschik-
king of dat - nog zeldzamer - de uitspraak van de belastingrechter van rechtswege nietig
is.

11.4. Aard van de rechtsvordering

De burgerlijke rechter is niet bevoegd een (belasting)beschikking in te trekken, te vernie-
tigen of te wijzigen.58 Hij neemt pas kennis van een vordering tegen de overheid indien
de eiser zijn vordering in een civielrechtelijke vorm kan gieten. Belangrijkste vormen zijn
de eis wegens onverschuldigde betaling en wegens onrechtmatige daad.

11.4.1.  ONVERSCHULDIGDE BETALING

De burgerlijke rechter is al vroeg geroepen te oordelen over een vordering tot terugbeta-
ling van belasting. Zo in het Hondenbelastingarrest'9, waarin De Vries de betaling van
f 6 had teruggevorderd, omdat hij

*noch eigenaar van een hond is, noch houder van een hond is in den zin der verordening tot heffing eener belasting
op de honden te 's-Gravenhage, geen hond in bewaring of onder zijn toezicht heeft en niets met een hond, weiken
ook, le maken heeft (..)'.

Op het beroep in cassatie in het belang der wet oordeelde de Hoge Raad dat de burgerlijke
rechter krachtens art. 2 Wet RO bevoegd is, omdat het hier geen kohierbelasting betreft,
waarop de Wet op de invordering 1845 (Invorderingswet) en in het bijzonder art.  15, lid
4 van die wet ziet.

Het Hondenbelastingarrest is door vele rechterlijke beslissingen gevolgd, waarin de

58. A.M. Donner, De rechtskracht van administratieve beschikkingen, biz. 264.
59. HR 7 februari 1919, W 10 393.
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burgerlij ke rechter de terugvordering wegens onverschuldigde belastingbetaling heeft
toegewezen. Daarvoor waren twee redenen. De eerste is dat art.  15. lid 4 van de Invorde-
ringswet, dat bepaalt dat verzet 'tegen de tenuitvoerlegging van het dwangbevel (...) nim-
mer gericht (kan) zijn tegen de wettigheid of de hoegrootheid van den aanslag', slechts
voor aanslagbelastingen geldt. Voorts moet, wil de burgerlijke rechter de vordering niet
ontvangen, een andere rechtsgang van de nodige wettelijke waarborgen zijn voorzien.
Daarvan nu was bij de bezwaarprocedure over gemeentelijke heffingen geen sprake.

Tot de invoering van de Successiewet 1956 werden geschillen over het successierecht
voorgelegd aan de burgerlijke rechter.60 Ditzelfde gold voor geschillen over de toepas-

sing van de Registratiewet 1917. Ook bij belastingheffing door gemeenten en andere lage-
re overheden heeft de burgerlijke rechter op grond van art.  1395 BW herhaaldelijk inge-
grepen.61 In de - gewijzigde - gemeentewet en de nieuwe Bevoegdhedenwet is thans
evenwel door een overeenkomstige toepassing van de AWR in een beroep op de belas-
tingrechter voorzien62, zodat voormelde rechtspraak nu grotendeels haar belang heeft
verloren.

De terugvordering van onverschuldigd betaalde belasting is geen geeigend middel om
een herkansing te verkrijgen van een verloren geschil bij de belastingrechter of om een
verzuim om een administratieve rechtsgang te herstellen. Het is namelijk vaste

rechtspraak dat de burgerlijke rechter een dergelijke vordering niet-ontvankelijk zal ver-
klaren.63 Hiervoor is reeds betoogd dat de burgerlijke rechter alleen zal ingrijpen inge-
val een administratieve rechtsgang niet of - bij gebreke van duidelijke wetgeving of ju-
risprudentie - waarschijnlijk niet aanwezig is (geweest), of inadequaat kan worden
geacht. De vraag o f in hoeverre de rechterlijke vernietiging van een belastingaanslag, die
inmiddels geheel of gedeeltelijk is betaald, tot een vergoeding van de gederfde rente kan
leiden wordt in onderdeel 11.4.3. behandeld.

11.4.2. ONRECHTMATIGE OVERHEIDSDAAD

Het is algemeen aanvaard dat de burgerlijke rechter bevoegd is te oordelen over vorderin-
gen gebaseerd op art. 1401 BW die tegen de overheid worden ingesteld. Voldoende is
daarvoor dat de eiser zich kan beroepen op de aantasting van een burgerlijk recht. Een
vordering uit onrechtmatige overheidsdaad is - zoals in onderdeel 11.2. is betoogd -
slechts ontvankelijk, indien en voor zover de gevraagde voorziening niet kan worden ver-
kregen of had kunnen worden verkregen in een afdoende, wettelijk voorziene, admi-
nistratieve procesgang.

60.  Vgl. H. Schuttevaer. De Nederlandse successiewetgeving, biz. 330-331.

61. Zie o.a. H R 27 mei 1921, NJ 1921, 907; HR 6 mei 1925, NJ 1925, 756; HR 14 november 1930, NJ 1931,222

met noot van E.M. Meijers; HR 19 maart 1931, NJ 1931,370; HR 10 maart 1944, NJ 1944/1945,267.
62. Gemeentewet, Wet van 29 juli 1851, Stb. 85 zoals deze luidt na de Wet van 24 december 1970, Stb. 608; Be-

voegdhedenwet waterschappen,  Wet  van  17  mei  1978,  Stb.  285.
63. Rechtbank Dordrecht 19 maart 1952, NJ 1954,119. HR 24 april 1957, BNB 1957/183; NJ 1957,523; HR 5
mei 1972, NJ 1973,17; A.M. Donner, De rechtskracht van administratieve beschikkingen, biz. 268; J.A.M. van
Angeren, De gewone rechter en de administratieve rechtsgangen, blz. 57-62.
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De burgerlijke rechter kan aldus in belastingzaken niet alleen oordelen indien een ad-
ministratieve rechtsgang ontbreekt, maar ook als de aard of omvang van de vordering
buiten de competentie van de administratieve rechter valt. Het belang van dit laatste kan
hierin liggen, dat op deze wijze de mogelijkheid is geopend bij de burgerlijke rechter scha-
devergoeding te vorderen van de overheid, nadat een aangevochten belastingbeschikking
door de administratieve rechter is vernietigd.64 Voorts kan aan de burgerlijke rechter -
met name in kort geding - een verbod of schorsing van de uitvoering van een belastende
beschikking worden gevraagd.65 Maar bovendien kan de burgerlijke rechter worden ge-
vraagd de administratie te veroordelen tot het geven van een begunstigende (belasting-)
beschikking66, zolang in de administratieve rechtsgang de weigering van een belasting-
beschikking niet gelijk staat met het geven van een zodanige beschikking.67 Men kan
hierbij denken aan de weigering van een carry-back beschikking68 en een beschikking
tot teruggaaf van voorheffingen.69 Tevens kunnen feitelijke handelingen die niet on-
middellijk samenhangen met belastingbeschikkingen en die derhalve in een administra-
tieve rechtsgang niet aangevochten kunnen worden, via art. 1401 BW aan het oordeel van
de burgerlijke rechter worden onderworpen. Enkele voorbeelden hiervan zijn het hinder-
lijk frequent controleren van de administratie van een belastingplichtige'o en de weige-
ring iemand als vertegenwoordiger te laten optreden in belastingzaken." Het lijkt voor
de hand te liggen dat de bovengenoemde geschillen zich vooral lenen voor een in het vol-
gende onderdeel te bespreken procedure in kort geding.

Wanneer is er nu sprake van een onrechtmatige overheidsdaad van de overheid, ervan
uitgaande dat - hetgeen bij de belastingheffing regel is - deze als zodanig en niet als pri-
vaat persoon optreedt? Art. 6.3.1., lid 2,(N)BW rekent daartoe een inbreuk op een recht
en een doen of nalaten in strijd met een wettelijke plicht of met hetgeen volgens onge-
schreven recht in het maatschappelijk verkeer betaamt, een en ander behoudens de aan-
wezigheid van een rechtvaardigingsgrond. De wetgever heeft ervan afgezien, waarschijn-
lijk gelouterd door de ervaringen met het ontwerp-ODOL72, in boek 6 (N)BW speciaal

op overheidsgedrag toegesneden normen op te nemen. Dit heeft de rechter er evenwel niet
van weerhouden zich bij zijn oordeel over de onrechtmatigheid van overheidsoptreden
juist in toenemende mate door de in het administratief recht ontwikkelde algemene be-
ginselen van behoorlijk bestuur te laten inspireren.

Zo oordeelde de Hoge Raad in het arrest over de Zandvoortse woonruimtevordering

64. Onder andere M.C. Burkens en F.A.M. Stroink, TvO jrg. 6, nr. 5 (6 maart 1980), biz. 95-98.
65.  Zie de jurisprudentie vermeld in Onrechimatige  Daad,  losbladig, deel VII, De Planque/Polak,  nr.  5.
66. Zie de jurisprudentie vermeld in Onrechtmatige Daad, losbladig, decl VII De Planque/Polak, nr. 7.
67.  Geschillen in belastingzaken, J.W. Zwemmer,  blz. 51, Ch.J. Langereis, blz. 64.

68. Art. 52, lid 5, Wet IB 1964.
69. Art. 15, lid 1, AWR. Vgl. HR 24 maart 1982, BNB 1982/160 met noot van J.P. Schettens, FED IB 1964: Art.
52 : 6 met noot van A.J.C. van Kemenade.
70. M.A. Wisselink, Privacy en belastingbetaler, biz. 266 e.v., De Blieck en Van Amers foort, Algemene wet inzake

rijksbelastingen, biz. 179.
71. Art. 43, lid 3, AWR.
72. Zie hierover Van  der  Does en De Wijkersiooth,  blz. 13, Asser-Rutten  111 (De verbintenis uit  de wet),  biz.
219-220.
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dat de overheid weliswaar haar bevoegdheid tot het maken van een inbreuk op een sub-
jectief recht aan de wet of het ongeschreven recht mag ontlenen, maar onrechtmatig han-
delt indien zij deze bevoegdheid voor een ander doel gebruikt dan waarvoor deze werd
verleend.73 Van onrechtmatigheid was ook sprake bij de Doetinchemse woonruimtevor-
dering, maar nu omdat de overheid bij de afweging van de in aanmerking komende be-
langen in redelijkheid  niet  tot haar beslissing heeft kunnen komen. 74

In de bekende Landsmeer-arresten is de Hoge Raad nog meer uitgesproken over de
plaats van de algemene beginselen van behoorlijk bestuur bij de beoordeling door de bur-
gerlijke rechter van de rechtmatigheid van het overheidshandelen. 7S Het rechtstreeks
toetsen aan die beginselen is opgedragen aan de aangewezen administratieve rechter,
maar het 'is niet uitgesloten dat die beginselen binnen het kader van de beoordeling van
de vraag of de vorderende autoriteit in redelijkheid tot zijn besluit heeft kunnen komen,
onder omstandigheden in het oordeel van den (burgerlijke, L) rechter kunnen worden
betrokken.'

Moet men nu aannemen dat overheidsbeschikkingen die strijden met een algemeen
verbindend voorschrift of met enig in het algemeen rechtsbewustzijn levend beginsel van
behoorlijk bestuur, onrechtmatige beschikkingen en dus onrechtmatige daden zijn?76
Drion en Brunner verdedigen een terughoudende opvatting.77 Drion merkt op, dat de
overheid binnen de grenzen van haar beleidsvrijheid fouten kan maken, onzorgvuldig
kan handelen, zonder dat die fouten of dat onzorgvuldig handelen een onrechtmatige
daad is in de zin van art. 1401 BW.

Een duidelijk antwoord van de burgerlijke rechter heeft jaren op zich laten wachten.
Weliswaar toetst de lagere rechter - met name in kort geding - al geruime tijd overheids-
handelen aan de algemene beginselen van behoorlijk bestuur78, maar de Hoge Raad was
niet geneigd deze praktijk zonder reserves te volgen. Kort geleden zette dit college met
het Zijpe- en Hazepolder-arresti' en het Sogut-arresf evenwel stappen in de richting
van een directe toetsing; van een doorbraak kon tot voor kort nog niet worden gespro-
ken. Nog steeds moest worden aangenomen dat de burgerlijke rechter niet rechtstreeks
toetste aan de algemene beginselen van behoorlijk bestuur, maar een redelijkheidstoet-
sing hanteerde, waarbij dem beginselen van belang konden zijn. Mi Met het Jansen-arrest

73. HR 14 januari 1949, NJ 1949,557.
74. HR 25 februari 1949, NJ 1949,558.
75. HR 4 januari 1963, NJ 1964, 202-204.
76. Van der Does en De Wijkerslooth, biz. 37.
77. J. Drion, WPNR 5067 (3 januari 1970), biz. 64; C. J.H. Brunner in zijn noot bij HR 13 maart 1981, NJ 1981,
364.
78. Met name in kort geding is rechtstreekse toetsing aan algemene beginselen van behoortijk bestuur geen onge-

woon verschijnsel. 1n 't Veld-Koeman, Beginselen van behoorlijk bestuur, blz. 26. Evenzo Van der Does en De

Wijkerslooth, blz. 42.
79. HR 22 december 1978, NJ 1979, 289 met noot van A.R. Bloembergen.
80. HR 25 april 1980, NJ 1981,416 met noot van M. Scheltema, AB 1980,482.
81. Advocaat-generaal Frankx in zijn conclusie voor HR 21 januari 1983, AB 1983,159, onder verwijzing naar
M. Scheltema in zijn noot bij NJ 1981, 416 en C.J.H. Brunner in zijn noot bij NJ 1981, 346.
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lijkt de Hoge Raad de knoop te hebben doorgehakt.82 In dit arrest ging het om een ont-
vanger der directe belastingen die zich bereid had verklaard tot afgi fte van een in beslag
genomen auto, onder voorwaarde dat Jansen een akte van prolongatie zou tekenen die
als opschrift droeg 'uitstel van betaling: Deze akte van prolongatie hield onder meer in
dat uitstel van betaling zou plaatsvinden 'zolang de ontvanger zal goedvinden'. Jansen
vorderde in kort geding dat de in beslag genomen auto hem weer ter beschikking zou wor-
den gesteld. Het stellen van genoemde voorwaarde beschouwde Jansen als willekeur en
ddtournement de pouvoir, dus in strijd met algemene beginselen van behoorlijk bestuur
en jegens hem onrechtmatig. In cassatie verwierp de Hoge Raad Jansens beroep onder
andere met de volgende overweging:

'Het tweede onderdeel miskent dat een overeenkomst als boven weergegeven (de akte van prolongatie, L) de ont-
vanger geen vrijheid geeft bij het uitoefenen van zijn bevoegdheid tot intrekking van het gegeven uitstel (van beta-
ling, L) - en in samenhang daarmee van zijn met het oog daarop bedongen bevoegdheid dan ook de executie voort
te zetten - de atgemene beginselen van behoorlijk bestuur te veronachtzamen en dat op een zodanige veronachiza-
ming te zijner tijd zo nodig in een volgend kort geding een beroep kan worden gedaan.'

Alhoewel ik met annotator Scheltema van mening ben dat hiermee duidelijk is beslist dat
ook de burgerlijke rechter het overheidsoptreden direct toetst aan de algemene beginse-
len van behoorlijk bestuur, is daarmee - anders dan hij meent - nog niet gezegd dat schen-
ding van deze beginselen altijd een onrechtmatige daad oplevert. Naar ik meen lijkt
Scheltema over het hoofd te zien dat er verschillende rechters zijn die, ook al toetsen zij
allen het overheidsoptreden aan algemene beginselen van behoorlijk bestuur, daaraan
een verschillende inhoud geven. Zo toetst de belastingrechter dit optreden aan minder
beginselen dan de Afdeling Rechtspraak van de Raad van State. Hieraan is wellicht debet
dat de belastingrechter, zo deze een beschikking - in administratiefrechtelijke zin - ver-
nietigt, vrijwel steeds de beslissing moet nemen die de administratie had moeten nemen,
terwijl de Afdeling Rechtspraak de administratie bij vernietiging van de bestreden be-
schikking opdraagt een nieuwe beschikking te nemen. Dit verschil zou wel eens kunnen
verklaren waarom een schending van formele beginselen81 van behoorlijk bestuur - zo-
als bijvoorbeeld het motiveringsbeginsel - voor de belastingrechter geen, maar voor de
Arob-rechter wel gewicht heeft.84

Men moet in dit verband bedenken dat een belastingbeschikking vrijwel altijd een ge-
bonden beschikking is. Weliswaar verhindert dat niet dat het optreden van de inspecteur
ook aan de algemene beginselen van behoorlijk bestuur wordt getoetstss, maar het ligt
voor de hand dat deze beginselen hierdoor in het belastingrecht een andere functie heb-

82. HR 23 november 1984 met conclusie van advocaat-generaal Biegman-Hartogh, NJ 1985,605, met noot van
M. Scheltema, FED 1985/154 met noot van P. J. Wattdl. Zie evenwel de meer terughoudende opstelling van de
Rechtbank 's-Hertogenbosch 25 juni 1981, NJ 1982,53.
83. Zie het onderscheid gemaakt door P. J.J. van Buuren, Bestuurswetenschappen 1979, biz. 146 en verder.
84. Afd. Rechispraak RvS 16 maart 1978. AB 1978, 346, Afd. Rechtspraak RvS 10 oktober 1979, AB 1980, 497,
Afd. Rechtspraak RvS 7 november 1983, AB 1984, 132.
85. HR 22 juni 1977, BNB 1977/284, HR 7 september 1977, BNB 1977/286 met noten van H.J. Hofstra, daarmee
de lijn ;·an het Voorburgse-ziekenhuisarrest, HR 14 oktober 1970, BNB 1971/3, verlatend.
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ben dan in andere delen van het administratief recht, waar strijd met voornoemde begin-
selen de belangrijkste beroepsgrond vormt.

Reeds om die redenen is naar mijn mening niet houdbaar de stelling van Scheltema dat
schending van de algemene beginselen van behoorlijk bestuur een onrechtmatige daad
is. Alleen een schending van bepaalde beginselen - vooral de materible beginselen van
behoorlijk bestuur - is immers voor de belastingrechter van voldoende gewicht om een
belastingbeschikking te vernietigen. Men kan evenzeer aannemen dat de burgerlijke
rechter uitsluitend een overheidsdaad onrechtmatig zal achten, indien deze materiele en
niet slechts formele deficienties vertoont. Scheltema zou het vanuit systematisch oog-
punt onlogisch vinden als de rechter zich een zelfstandig oordeel over de rechtmatigheid
zou moeten vormen, los van de administratieve rechter die haar reeds vernietigde. Alhoe-
weI dat inderdaad tot een verdubbeling van procedures zou kunnen leiden, zal de burger-
lijke rechter zich bij zijn oordeel over de onrechtmatigheid mijns inziens niet uitsluitend
kunnen verlaten op de administratieve rechter - welke dat dan ook moge zijn - al was
het maar, omdat ook niet alle administratieve rechters hier op 66n lijn zitten.

Maar ook los van de vraag of de verschillende rechters (burgerlijke en administratieve)
aan de algemene beginselen van behoorlijk bestuur eenzelfde waarde zullen toekennen,
is nog onopgelost de vraag of deze beginselen dwingend recht opzij kunnen zetten. In dit
verband kan worden gewezen op hetgeen door Scheltemasa, Van der Burgm en Mok88
naar voren is gebracht, mede naar aanleiding van het mogelijk uiteenlopen van de opstel-
ling van de belastingkamer en de burgerlijke kamer van de Hoge Raad in de zogenaamde
doorbraakarrestensg en het Oberman-arrest.90

Uit het voorgaande blijkt dat het Jansen-arrest in het geheel niet dwingt tot het over
de gehele linie hanteren van dezelfde toetsingsmaatstaven, hoe wenselijk zulks ook be-
zien vanuit een systematisch en proceseconomisch oogpunt moge zijn.  De aard en functie
van de verschillende procesgangen alsmede hun, historisch bepaalde, verschillende
grondslagen zullen uniformiteit op dit punt in de weg staan.

Intussen moet niet uit het oog worden verloren dat niet alleen belastingbeschikkingen
onrechtmatig, in de zin van art. 1401 BW, kunnen zijn. Ook departementale beschikkin-
gen en feitelijke handelingen, zoals de weigering om iemand als gemachtigde op de in-
spectie toe te laten, kunnen onrechtmatige daden zijn. Het lijkt zelfs mogelijk dat een
van de strikte wetstoepassing afwijkende belastingbeschikking of departementale be-
schikking die een belastingplichtige begunstigt boven een andere, tot een oneerlijke con-
currentie kan leiden en derhalve onrechtmatig is. Men denke bijvoorbeeld aan de goed-
keuring bepaalde diensten van omzetbelasting vrij te stellen. Zelfs de wetgeving in mate-
riele zin kan onrechtmatig zijn, zoals onder andere het Bullenbaai-arrest leert. Ook kan
een met een Europese richtlijn strijdige bepaling in een uitvoeringsbesluit onrechtmatig
zijn. Aangezien belastingplichtigen zich op de voor hen gunstigste regeling mogen beroe-

86. Noot bij HR 23 maart 1979, NJ 1979,534; HR 25 april 1980, NJ 1981,416.
87. Noot bij AB 1980, 482.
88. Conclusie voor NJ 1983, 415.
89. HR 12 april 1978, BNB 1978/134-136.

90. HR 23 juni 1982, NJ 1983,415.
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pen kan aldus een ongelijke fiscale positie ontstaan die tot concurrentievervalsing kan
leiden.91

11.4.3. SCHADEVERGOEDING BU ONRECHTMATIGE DAAD

1 1.4.3.1.  Inleiding

De overheid is niet tot schadevergoeding verplicht ingeval de onrechtmatige daad niet te
wijten is aan haar schuld - ook al is dat niet meer dan een kleurloze schuld - of aan een
oorzaak die krachtens de wet of de in het verkeer geldende opvattingen voor haar reke-
ning komt. Deze verplichting bestaat evenmin indien de schade niet in zodanig verband
staat met de gebeurtenis waarop de aansprakelijkheid berust, dat deze, mede gelet op de
aard van de gebeurtenis en van de schade, als een gevolg van deze gebeurtenis kan worden
gerekend.

11.4.3.2. Aard van de schade

Anders dan andere administratieve rechters, zoals de ambtenarenrechter en het College
van Beroep voor het bedrijfsleven,2, heeft de belastingrechter niet de bevoegdheid de
administratie te veroordelen tot een schadevergoeding.91 Alhoewel voor zover mij be-
kend de burgerlijke rechter nog niet heeft geoordeeld over de vordering van een schade-
vergoeding op grond van art. 1401 BW na de vernietiging van een belastingbeschikking,
kan men aannemen dat zulks in beginsel niet is uitgesloten.

Van Buuren meent dat een zodanige vordering uitsluitend op renteverlies betrekking
kan hebben, omdat het hier gaat om besluiten van financiele aard.94 Een dergelijke be-
perkte opvatting kan ik niet volgen. Ik zie niet in, waarom buitengerechtelijke- en proces-
kosten of gederfde winst uit onderneming buiten de te vergoeden schade zouden val-
len.95 De vordering heeft immers op meer betrekking dan uitsluitend vertragingsrente.

Van Buuren betoogt voorts dat tegen een vordering ter zake van het renteverlies kan
worden aangevoerd dat deze schade niet zozeer het gevolg is van de vernietigde, foutieve
beschikking, maar veeleer van de vertraging die in de uiteindelijke betaling of terugbeta-

91. Vgl. HR 20 februari 1985 met conclusie van advocaat-generaal Van Soest, BNB 1985/12 met noot van L.F.
Ploeger, FED 1985/226 met  noot  van D.B.  Bijl.  Zie Ch.J. Langereis in Van wet naar recht (Schekens-bundel),
blz. 105 e.v., G.G.M. Kortenaar, WFR 1985/5700, D.B. Bijl, WFR 1986/5719.
92. Art. 47, lid 3, Ambtenarenwet, art. 60 Wet ARBO.
93. Vgl. HR 1 november 1972, BNB 1973/190 met noot van J. van Soest, HR 7 maart 1973, BNB 1973/93. De
redengeving van Tak-Ten Berge, blz. 107, dat de Wet ARB geen nevenbeslissing kent lijkt achterhaaid. Men denke
bijvoorbeeld aan de nevenbeslissing over het gri ffierecht.
94. P. J. J, van Buuren, Administratieve rechtsgangen, onderdeel 1.8.4.1; zieevenwel ook zijn opmerkingen in on-
derdeel 1.8.4.5.
95. Vgl . art . 60.61 Wet Arob . Zie de voor de belanghebbendegunstige beslissingen van de Kantonrechter te Zwolle
24 mei 1983. AB 1983,532 en de Kantonrechter te Boxmeer 10 januari 1984, PG 1984,2079 enerzijds. en die van
de  Kantonrechter te Wageningen  18  mei  1983,  BR  1984,  blz. 493, anderzijds.
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ling optreedt. Voor zulke gevallen, zo vervolgt hij, is art.  1286 BW geschreven, op grond
waarvan de rente pas kan worden gevorderd als de verbintenis tot betaling vaststaat en
de vordering opeisbaar is. Aan die voorwaarden wordt niet voldaan, v66rdat de admi-
nistratieve rechter tot vernietiging overgaat.

Voordat ik op de stellingname van Van Buuren inga, lijkt het gewenst de situatie waar-
om het gaat nader te omschrijven. Een belastingaanslag heeft een overwegend declara-
toir karakter; de belastingschuld vloeit voort uit de wet. Indien nu een belastingaanslag
is opgelegd die door de belastingplichtige wordt betwist, kan een tweetal situaties ont-
staan. Of hij betaalt de aanslag, dan wei hij verzoekt op grond van § 33 van de Leidraad
Invordering jo. art. 17 van de Invorderingswet om uitstel van betaling wegens de betwis-
ting. Krachtens laatstgenoemde bepaling is in dat geval in beginsel interest verschuldigd
vanaf de vervaldatum van de aanslag. 96

Vernietigt de rechter nu de belastingaanslag geheel - gemakshalve ga ik daar vanuit
- dan vervalt de gehele belastingschuld. In dat geval vervalt tevens de inmiddels gerijpte
rente. Heeft de belastingplichtige de belastingaanslag echter inmiddels betaald - hetgeen
ook vaak geschiedt doordat de ontvanger het te betaten bedrag verrekent met een terug-

gaaf van belasting, zulks op grond van art. 7 van voornoemde wet - dan heeft hij rente
gederfd. Weliswaar wordt het redelijk geacht dat de administratie dan tot vergoeding van
de gederfde rente overgaat91 - en de fiscus vergoedt deze soms ook wel98 - maar daarop
schijnt, naar sommigen menen, geen aanspraak te bestaan. 99

Niettemin laat zich een viertal vorderingen denken om de gederfde rente via een proce-
dure bij de burgerlijke rechter te eisen:
1. wegens moratoire interessen (art. 1286 BW);
2. wegens onverschuldigde betaling (art. 1395 BW);
3. wegens ongerechtvaardigde verrijking;
4. wegens onrechtmatige daad (art. 1401 BW).

Adl
Door sommigen wordt verdedigd dat art. 1286 BW niet voor belastingschulden zou

gelden'00; zij baseren zich daarbij (waarschijnlijk)  op  HR 2 februari  1877,  PW  6467,
maar de in het arrest gehanteerde argumentatie'm acht ik achterhaald.

Moratoire interessen kunnen volgens constante rechtspraak uitsluitend gaan lopen
vanaf het tijdstip waarop de inspecteur of de ontvanger in gebreke blijft de vernietigde
belastingbeschikking administratief af te werken.'02 Vanuit de belastingplichtige bezien

96.  Zie C.J. van Zeben en A.C.J. Straathof, Het invorderingsrecht van de fiscus, Il, Invorderingswet,  art.  17,
aant. 11 en 15.
97. W.P. Erasmus, Invordering van belastingen, blz.  112, acht deze eis a prima vista gerechtvaardigd, maar meent
dat een wettelijke bepaling ter ondersteuning van die eis ontbreekt.  Zie ook J.B.H. Roben, WFR 1980/5479.
98.  Antwoord van Staatssecretaris Van Amelsfoort  op kamervragen weergegeven  in WFR 1980/5463.
99. W.P. Erasmus, Invordering van belastingen, biz. 1 1 2 onder verwijzing naar de Kantonrechter te 's-Gravenha-

ge 9 april 1928, W 1 1 645.
100. Redactie V-N 1982, biz. 1708-1709. in soortgelijke zin W. P. Erasmus, Invordering van belastingen, biz. 112.
101. Dit arrest past in een tijdgeest waarin privaatrecht en publiekrecht nog scherp werden onderscheiden, getuige
HR 21 april 1898, W 7116 (Rhedense koe).
102.  Vgl.  P.J.J. van Buuren, Administratieve rechtsgangen, onderdeel  1.8.4.1.
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is deze beperkte opvatting weinig aantrekkelijk; zij doet bovendien onvoldoende recht
aan het beginsel dat de belastingaanslag slechts een declaratoir karakter draagt. Vernie-
tigt de rechter immers een belastingbeschikking, dan komt vast te staan dat er geen wette-
lijke belastingschuld was, zodat de inspecteur door een belastingaanslag op te leggen op
dat moment een onrechtmatige daad beging.

Niet alleen de rechtspraak op art. 1286 BW, maar ook de parlementaire geschiedenis
inzake  art.  6.1.9a.8 (N)BW biedt weinig perspectief  voor een ruimere schadevergoe-
ding'01; de wettelijke rente begint dan ook pas te lopen zodra de vordering opeisbaar
is.'04 Dat moment  doet zich eerst voor zodra de belastingbeschikking vernietigd  is.  De
actie ex art. 1286 BW lijkt derhalve geen geeigend middel om de rente, gederfd tussen
het tijdstip van de betaling en de vernietiging van de belastingbeschikking, te vorderen
van de fiscus.

Adl
Van onverschuldigde betaling is sprake indien zonder rechtsgrond is betaald. De be-

lastingplichtige wiens belastingaanslag door de rechter is vernietigd (of door de admi-
nistratie is verminderd), verkrijgt de hoofdsom daarna terug. Zou er nu ook reden kun-
nen zijn de rente die hij gedurende de periode tussen de betaling en vernietiging of ver-
mindering heeft gederfd op grond van art. 1286 BW terug te vorderen? Volgens Asser-
Rutten III (De verbintenis uit de wet), blz. 29, zijn interessen verschuldigd, indien degene
aan wie onverschuldigd is betaald te kwader trouw was. Niettemin lijkt het verdedigbaar
dat ook ingeval geen sprake is van kwade trouw interessen kunnen worden gevorderd.
Het in art. 1395 BW gebruikte begrip 'betalen' betekent immers niet alleen het overdra-
gen van geld of van een zaak, maar daaronder vallen ook prestaties van andere aard zoals
het  verrichten van diensten of het verschaffen van het genot  van een zaak.105  Het  kost
weinig moeite het ter beschikking stellen gedurende bijvoorbeeld enkele jaren van een
som gelds als het verschaffen van genot te beschouwen. Om die reden acht ik het met
Schoordijk'06 aannemelijk, dat de administratie ter zake van dat genot een rentevergoe-
ding verschuldigd is aan de belastingplichtige, ter grootte van gederfde (markt)rente.

Ad 3

Tot het geldend recht behoort ook, dat degene die zonder redelijke grond ten koste van
een ander is bevoordeeld, de benadeelde schadeloos moet stellen. Deze regel is niet in al-
gemene zin door de Hoge Raad aanvaard, maar wel als een complement erkend op in
de wet geregelde gevallen.'07 De stelling dat de administratie  door het rentevoordeel

103. in de civielrechtelijkeliteratuurlijkt deze stelling eveneens een gepasseerd station. Vgl. Asser-Rutten 1 (De
verbintenis in het algemeen), biz. 217-224, H.C.F. Schoordijk, Het algemeen gedeelte van het verbintenissenrecht,
blz. 295-304.
104. Zie H.C.F. Schoordijk, Hettligemeen gedeelte van het verbintenissenrecht, biz. 295 en verder. Zie recentelijk
voor een alsnog toegekende WWV-uitkering Kantongerecht Utrecht 22 augustus 1985, NJ  1985,661 en Kantonge-
recht Enschede 28 februari 1985, NJ 1985,660.
105. Vgl. Asser-Rutten  III (De verbintenis uit  de wet),  blz.  20.
106. H.C.F. Schoordijk, Het algemeen gedeelte van het verbintenissenrecht, blz. 441.
107. HR 30 januari 1959 (Quint - Te Poet), NJ 1959, 548; zie ook Asser-Rutten 11I (De verbintenis uit de wet),
blz. 30.
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over de betaalde, later onverschuldigd gebleken, belastingschuld ongerechtvaardigd is
verrijkt, lijkt zeker niet kansloos. Men kan inderdaad stellen dat zonder redelijke grond
een vermogensverschuiving heeft plaatsgevonden. Naar ik meen moet de uitdrukking
'zonder redelijke grond' niet als een verwijt worden gezien, maar als een constatering dat
de verrijking niet gerechtvaardigd was. De vermindering of vernietiging van de belasting-
aanslag ontneemt de verrijking met andere woorden haar geoorloofde oorzaak. Tot een
actie zal het niet komen, indien ook een op de wet gebaseerde vordering kan worden in-
gesteld. Ingeval evenwel een vordering ex art. 1286 of art.  1401 geen doel kan treffen,
lijkt een vordering wegens ongegronde verrijking niet bij voorbaat kansloos.

Ad 4

De laatste mogelijkheid zou kunnen zijn dat de gederfde rente, andere eisen daargela-
ten, op grond van art.  1401 BW wordt gevorderd. Van Buuren is van mening dat art.  1286

BW  verhindert  dat de rente op grond  van  art.  1401 BW wordt opgeeist.'08  Het  is niet

duidelijk waarom art. 1286 steeds aan art. 1401 zou derogeren; beide bepalingen hebben

immers een geheel verschillende reikwijdte. Art. 1286 werkt, zoals hiervoor is uiteenge-
zet, pas vanaf het tijdstip van vernietiging of vermindering van de belastingaanslag, ter-

wijl art.  1401 ook toepasselijk lijkt op rente die gederfd is vanaf het moment waarop de
onrechtmatige daad is begaan, zijnde het opleggen van een met het recht strijdige be-
lastingaanslag. Wei zou ook het door de ontvanger in strijd met voornoemde Leidraad

invordering weigeren van uitstel van betaling - of het uit eigen beweging verrekenen van

een belastingteruggaaf - onrechtmatig kunnen zijn.
Ik zou Van Buurens zienswijze aldus willen verfijnen en verstaan, dat art. 1286 BW

slechts aan art. 1401 derogeert voor zover beide bepalingen op hetzelfde object - in kwan-
titatieve zin - gericht zijn. Hiermee is nog niet gesteld dat de gederfde rente reeds kan
worden gevorderd als art. 1401 geschonden is. Daarvoor zal, zoals hierna in onderdeel
11.4.3.4. zal worden uiteengezet, bovendien geeist worden  dat de administratie de on-
rechtmatige daad verweten kan worden.

11.4.3.3. Causaliteit en relativiteit

Indien een belastingbeschikking door de administratieve rechter wordt vernietigd en als

onrechtmatig in de zin van art. 1401 BW wordt aangemerkt, kan men zich - afgezien van
de schuldvraag -afvragen welke schade voor vergoeding in aanmerking komt. Hiervoor
is reeds betoogd dat daartoe kunnen behoren: de gederfde rente, proceskosten, de met
de procedure samenhangende buitengerechtelijke kosten, zoals advieskosten en gederfde
winst. De Hoge Raad heeft zich nog niet kunnen uitlaten over deze kwestie. '09 Men kan

aannemen dat de belanghebbende zijn schade zoveel mogelijk moet trachten te voorko-
men of te beperken. 110

108.  P.J.J. van Buuren, Administratieve rechtsgangen, onderdeel  1.8.4.1.

109. Van der Does-De Wijkerslooth, biz. 77.
110. P.J.J. van Buuren, Administratieve rechtsgangen, onderdeel 1.8.4.5.
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Er bestaat volgens art.  6.3.1.2.  (N)BW geen verplichting tot schadevergoeding wan-
neer de geschonden norm niet strekt tot bescherming van de benadeelde, alsmede ingeval
de soort van de schade en de wijze waarop de schade is ontstaan buiten bereik van die
bescherming vallen. De hier achterliggende gedachte, die onder de vigeur van art. 1401
BW tot ontwikkeling is gekomen'",  is dat sommige publiekrechtelijke voorschriften
slechts instructienormen omvatten en geen waarborgen scheppen voor de belanghebben-
de: niet-nakoming van die normen moet geen aanspraak kunnen scheppen op een vergoe-
ding van schade door de overheid. Na het arrest over het Eindhovens kanaal kan deze
stelling echter niet langer onverkort gehandhaafd worden. 112 Indien de overheid in
strijd heeft gehandeld met de maatschappelijke betamelijkheid, kan volgens laatstver-
meld arrest ook de overtreding van een instructienorm een onrechtmatige daad zijn.

Voor het belastingrecht is als voorbeeld van een instructienorm te noemen de in art.
4 Uitvoeringsbeschikking AWR genoemde competentie-afbakening van de verschillende
inspecteurs voor de te onderscheiden heffingen. Het ligt overigens voor de hand, dat een
rechterlijke vernietiging van een belastingbeschikking vanwege overschrijding van vo-
renbedoelde competentie"3 niet snel tot schadevergoeding zal leiden.  Dit zal veel eerder

het geval zijn bij een 'Schutznorm' als bijvoorbeeld art. 18, lid 3, Wet IB 1964.

11.4.3.4.  Verwijtbaarheid

De schade die een belanghebbende lijdt, zal in verband moeten staan met de gebeurtenis
waarop de aansprakelijkheid van de belastingadministratie berust en welke schade aan
haar kan worden toegerekend.

De overheid is niet tot schadevergoeding verplicht, indien de onrechtmatige daad haar
niet kan worden toegerekend omdat deze niet aan haar schuld of aan een oorzaak die
voor haar rekening komt te wijten  valt (art. 6.3.1.1., leden  1  en  3  (N)BW).  Voor  deze
studie heeft met name betekenis de vraag welke schadevergoedingsacties mogelijk zijn
na de vernietiging van belastingbeschikkingen wegens strijd met een algemeen verbin-
dend voorschrift of met de algemene beginselen van behoorlijk bestuur. Het kan niet vol-
doende worden beklemtoond, dat ook al zou elke vernietigde belastingbeschikking als
een onrechtmatige daad kunnen worden gekwalificeerd - zoals de rechtspraak lijkt te in-
diceren - daarmee nog in het geheel niet vaststaat dat daardoor voor de overheid een ver-
plichting tot het vergoeden van schuld ontstaat. Zoals Asser-Rutten opmerkt moet een
principieel onderscheid worden gemaakt tussen de begrippen onrechtmatigheid en
schuld.114 Het is dan ook zeer goed mogelijk dat een daad onrechtmatig is, terwijl de da-
der niet aansprakelijk is voor de schade, omdat hem die daad niet kan worden aangere-

111. HR 28 mei 1928, NJ  1928,1688 met noot van E.M. Meijers (Graaf De Marchant et d'Ansembourg), HR 23
november 1939, NJ 1940,242.
112. HR 20 juni 1980, NJ 1982, 510 met noot van J.A. Borman, AB 1980, 518 met noot van J.R. Stellinga. Zie
ook HR 1 juli 1982, NJ 1983, 683 met noot van C.J.H. Brunner (Scheepsbevrachters-arrest).
113. Hof Amsterdam 22 februari 1979, BNB 1980/97.
114. Asser-Rutten III (De verbintenis uit de wet), blz. 76-77.
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kend. Schuld ligt derhalve niet besloten in het begrip onrechtmatig. Indien nu een be-
lastingbeschikking is vernietigd, kan er voor de burgerlijke rechter aanleiding zijn te on-
derzoeken of de inspecteur wiens belastingbeschikking is vernietigd enig verwijt valt te
maken. Van de overheid mag verwacht worden dat zij de haar toegemeten bevoegdheden
adequaat en zorgvuldig gebruikt. Zo kan men zich afvragen of de inspecteur zonder
steekhoudende argumenten in mag gaan tegen wet of vaste rechtspraak.

In een aantal vrij recente arresten heeft de Hoge Raad zich over de schuldvraag bij on-
rechtmatige daad uitgelaten. In het arrest Gemeente Zevenaar/de H/ingerd ging het om
een schadevergoeding wegens het onrechtmatig weigeren door B en W en in beroep door
de gemeenteraad van een bouwvergunning.115 De desbetreffende besluiten werden
'spontaan' door de Kroon vernietigd wegens strijd met de wet. De gemeente handelde,
aldus het Hof, in strijd met haar rechtsplicht; haar trof ter zake schuld, omdat in casu
het hanteren van de weigeringsgronden zo evident onjuist en onredelijk was dat zij zich
daarvan bij het nemen van het besluit bewust had behoren te zijn. De Hoge Raad oordeel-
de dat de gemeenteraad zich welbewust heeft blootgesteld aan de kans dat deze weige-
ringsgrond rechtens onjuist zou zijn, gelijk inderdaad het geval is.

Een andere recente beslissing van de Hoge Raad betreft de zaak St. Oedenrode/Dries-
sen.'16 De gemeente St. Oedenrode had met haar optreden onvoldoende rekening ge-
houden met en acht geslagen op een recente uitspraak van de Afdeling Rechtspraak van
de Raad van State. De gemeente betoogde in het tegen haar gevoerde geding dat het win-
nen of verliezen van een administratiefrechtelijke procedure behoort tot de maatschap-
pelijke risico's die voor het risico komen van degene die een zodanige procedure aan-
spant. Deze stelling werd door de Hoge Raad in haar algemeenheid en in het onderhavige
geval niet aanvaard.

De Hoge Raad overwoog:

'Nu de gemeente (...) zich ervan bewust was althans had moeten zijn dat zij met haar (beslissing) afweek van een
recente bestissing van de A fdeling rechtspraak en geen redenen heeft aangevoerd, waarom te verwachten zou zijn
dat de Afdeling rechtspraak haar bij die beslissing ingenomen standpunt zou verlaten of in dit geval anders zou
oordelen, behoort de door haar voor (belanghebbenden) in het leven geroepen onzekerheid voor haar rekening
te komen.'

Deze rechtspraak maakt duidelijk dat een overheidsorgaan bij zijn besluitvorming zorg-
vuldig te werk moet gaan. Niet alleen zal de motivering niet evident onredelijk mogen

zijn, maar bovendien - en dat lijkt voor het belastingrecht van meer betekenis - mag de
beslissing niet kennelijk in strijd zijn met het recht. Met name als de rechter de admi-
nistratie kort tevoren in een bepaald geval in het ongelijk heeft gesteld, zal deze daaruit
de nodige gevolgtrekkingen moeten maken voor identieke gevallen. Het staat een inspec-
teur derhalve vrij op een bepaald terrein een zo duidelijk mogelijke rechtspraak te ver-
krijgen, maar als deze bestaat, zal hij deze, tenzij hij nieuwe argumenten heeft, als een

115. HR 30 januari 1981, NJ 1982, 55, AB 1981, 365 met noot van J.G. Steenbeek.
116. HR 24 februari 1984, NJ 1984,669, met noot van J.A. Borman, AB 1984, 399 met noot van E. M. van Eyden.
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gegeven moeten aanvaarden. Deze argumenten zullen overigens niet alleen nieuw, maar
bovendien in redelijkheid verdedigbaar moeten zijn. Naar ik meen zal de inspecteur even-
eens gehouden zijn op grond van de beginselen van behoorlijk bestuur ministeriele be-
leidsregels (resoluties) te respecteren. Eerst als een zodanige regel onduidelijk is - en niet
overeenkomstig de wet kan worden gelnterpreteerd'17 - zal de inspecteur daarover een
rechterlijk oordeel mogen vragen. Men zal derhalve een inspecteur niets verwijten inge-
val hij met een belastingbeschikking een proefprocedure uitlokt, tenzij hij zonder nieu-
we, redelijke, gronden ingaat tegen ministeriale richtlijnen of recente rechtspraak, in het
bijzonder tegen rechtspraak van de Hoge Raad.

11.5. Kort geding

11.5.1. INLEIDING

In de rechtsbescherming tegen de belastingadministratie is het kort geding de laatste ja-
ren in opmars. Steeds vaker komt het voor dat een belanghebbende de fiscus dagvaardt
in kort geding. Is op een aantal belangrijke terreinen van het administratief recht de
noodzaak van een kort geding weggenomen door de invoering per 1 juli 1976 van de Wet
Arob, op het belastinggebied is dat geenszins het geval. Debet daaraan is het ontbreken
van een regeling voor het verkrijgen van een mogelijkheid van schorsing en het treffen
van voorlopige voorzieningen, zoals deze in een aantal andere administratiefrechtelijke
wetten zijn opgenomen.

Het kort geding vindt zijn grondslag in art. 289 Rv; deze bepaling zal krachtens de In-
voeringswet van de boeken 3-6 (N)BW aldus komen te luiden:

'In alle zaken waarin uit hoofde van onverwijlde spoed, gelet op de belangen van partijen, een onmiddellijke voor-
ziening bij voorraad wordt vereist,  kan de vordering worden aangebracht op een terechtzitting, te dien einde door
de president te houden op de daartoe te bepalen werkdagen.'

Deze bepaling, die de essentie van het kort geding goed weergeeft, beoogt een ongewijzig-
de voortzetting te zijn van het huidige art. 289 Rv.

De bevoegdheid van de president (van de rechtbank) in kort geding wordt in beginsel
op dezelfde wijze beoordeeld als die van de gewone rechter, namelijk naar de aard van
de door de eiser gestelde rechtsverhouding en het recht waarin deze vraagt te worden be-
schermd. Dat wil zeggen dat diens bevoegdheid primair berust op art. 2 Wet RO en pas
daarna op art. 289 Rv.'18

In onderdeel 11.2. heb ik aandacht besteed aan de bevoegdheid van de burgerlijke
rechter ex art. 2 Wet RO in belastingzaken; ik volsta hier met daarnaar te verwijzen. De

117. HR 4 juni 1980, NJ 1980, 564 met noot van M. Schekema, BNB 1980/218 met noot van H. Schuttevder.
118. HR 26 maart 1971, AB 1971,135, HR 9 november 1973, NJ 1974,91 met noot van W.F. Prins, AB 1974,
10 met noot van J.R. Stellinga (Limmen/Houtkoop)
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bevoegdheid van de president in kort geding is evenwel niet beperkt tot de zaken waarvan
de rechtbank kennis neemt, maar strekt zich in beginsel ook uit tot alle gevallen, waarvan
de berechting van het bodemgeschil elders ligt.  Men kan daarbij denken aan het kanton-
gerecht, het gerechtshof of de Hoge Raad, tenzij de wet een andere rechter aanwijst om
in een zodanige situatie te voorzien. Biedt de bijzondere rechtsgang namelijk een adequa-
te mogelijkheid om een passende, voorlopige, voorziening te krijgen, dan treedt de presi-
dent van de rechtbank terug. Een voorbeeld daarvan is te vinden in art. 100 Rv op grond
waarvan de kantonrechter de bevoegdheid heeft een voorlopige voorziening te geven.
Een ander voorbeeld betreft de ondernemingskamer van het Gerechtsho f te Amsterdam,
die krachtens art. 352, Boek 2, BW en art. 26, lid 8 van de Wet op de ondernemingsraden
voorlopige voorzieningen kan treffen.

Is nu in een belastinggeschil een voorlopige voorziening vereist, dan is de president van
de rechtbank in kort geding bevoegd, omdat de procesgang bij de administratieve rechter
in belastingzaken geen enkele voorlopige voorziening kent. Op dit punt loopt, zo meen
ik, het fiscale procesrecht achter bij andere administratiefrechtelijke procedures; de
Ambtenarenwet, de Wet Arob, de AIgemene Bijstandswet en de op Arob-zaken toepas-
selijke Wet op de Raad van State kennen immers weI een wettelijke regeling van een
'spoedprocedure'. In het belastingrecht kan nog wet eens op verkorte termijn worden ge-
procedeerd indien het belang van de zaak daartoe dwingt, maar die regeling heeft geen
(bijzondere) wettelijke basis en derhalve evenmin een aparte status. Het lijkt aannemelijk
dat de wetgever in het midden van de vijftiger jaren, bij het ontwerpen van de AWR en
de Wet ARB, er niet aan heeft gedacht dat ook een verweer tegen financiBle aanspraken
wei eens een spoedeisend karakter kan hebben.

Wanneer is er nu sprake van een spoedeisende situatie die een voorlopige voorziening
rechtvaardigt? Het moet gaan om een situatie waarbij de loop van een procedure niet kan
worden afgewacht omdat onverwijld handelen geboden is. Deze gewone procedure kan
zowel die bij de belastingrechter als bij de burgerlij ke rechter zijn. De rechter is vrij  snel
geneigd, mede gezien de doeltreffendheid van de procedure in kort geding een spoedei-
send belang aan te nemen. Slechts een gemotiveerde betwisting zal hem tot andere ge-
dachten kunnen brengen, aldus Schenk."9

Spoedeisend is een relatief begrip. Naarmate de procedure voor de belastingrechter
door de toevloed van beroepschriften langer duurt, zoals de laatste jaren het geval is, kan
de loop daarvan steeds minder goed worden afgewacht en zal het kort geding eerder bin-
nen bereik komen te liggen.

In het belastingrecht is voor de president in kort geding in een tweetal opzichten een
taak weggelegd. Allereerst is hij bevoegd van invorderingszaken kennis te nemen, omdat
verzet tegen een dwangbevel en de executie daarvan tot de competentie van de rechtbank
behoren op grond van art. 15 Invorderingswet. Daarnaast is hij, zoals uit het voorgaande
kan worden afgeleid, bevoegd kennis te nemen van een spoedeisende vordering betref-
fende de belastingheffing waarvan het bodemgeschil tot de competentie van de belasting-
kamer van het gerechtshof behoort.

119. W. Schenk, Het kort geding, 1984, voortgezet door J.H. Blaauw en M.E.Th. de Bruyn-Luikinga, biz. 6.
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11.5.2. INVORDERINGSZAKEN

Ingrijpende invorderingsmaatregelen, zoals beslagen, executoriale verkoop van roeren-
de en onroerende goederen zullen voor een belastingplichtige alras een spoedeisend be-
lang kunnen opleveren. Hetzelfde geldt voor invorderingshandelingen die restitutie ver-
hinderen van belangrijke teruggaven van bijvoorbeeld omzetbelasting, WIR-premies en
vennootschapsbelasting (door middel van carry-back).

Het aantal kort geding procedures tegen de executie van dwangbevelen is de laatste ja-
ren aanzienlijk.'20 Daarbij gaat  het dan primair om de vraag of de door de ontvanger
(der Rijksbelastingen) toegepaste invorderingsmaatregelen rechtmatig zijn. Daarnaast
doet zich ook in toenemende mate de situatie voor dat een president in een kort geding,
gericht tegen de tenuitvoerlegging van een dwangbevel, moet oordelen over de rechtma-
tigheid van de belasting/Iej ing.

In een zeker opzicht is dat een opmerkelijke ontwikkeling. De president moet daarbij
de klip van art. 15, lid 4 van de Invorderingswet omzeilen, welke bepaling nu juist ten
doel heeft te verhinderen dat het verzet gericht is tegen de wettigheid of hoegrootheid van
de aanslag. Sinds evenwel het Hof Amsterdam bij zijn arrest van 4 maart 1976121 de bar-
ritre van art. 15, lid 4 heeft genomen, is al meermalen door een president in kort geding
op deze wijze de hefing van belasting getoetst.

In voormelde beslissing overwoog het Hof Amsterdam:

3.   De door de Ontvanger tegen het vonnis voorgestelde grief houdt in haar eerste - primaire - onderdeel in dat
de President ten onrechte heeft overwogen - kort gezegd en geparafraseerd weergegeven - dat het hem vrijstaat
te treden in een (marginale) toetsing van de wettigheid van de titel (t.w. de voorlopige aanslag) ter uitvoering
waarvan het beslag is gelegd, aismede - eveneens ten onrechte dat daaraan niet in de weg staat art. 15, vierde
lid, Wet van 22 mei 1845, S.  22, op de invordering van 's Rijks belastingen (hierna de Invorderingswet), omdat
het  i.c. een voorlopige aanslag betreft;

(...)
5. Dienaangaande overweegt het Hof enerzijds dat in de Invorderingswet het beginsel besloten  ligt dat geschillen

betreffende de wettigheid en hoegrootheid van aanslagen zijn onttrokken aan kennisneming door de burgerlij-
ke rechter, in overeenstemming met welk beginsel art.  15 van die Wet in zijn vierdc lid bepaalt dat verzet tegen
de tenuitvoerlegging van (op aanslagen berustende) dwangbevelen nimmer tegen die wettigheid of hoegroot-
heid kan zijn gericht.

6. Anderzijds neemt het Hof in aanmerking dat tegen de voorlopige aanslagen niet een met genoegzame waarbor-
gen omklede administratieve rechtsgang openstaat, immers de vaststelling en de beslissing op verzoekschriften
tot verlaging van zodanige aanslagen is overgelaten aan het beleid van de belastingadministratie.

7.    Gelet op het vorenoverwogene is het Hof voorshands van oordeel dat voor ingrijpen door de burgerlijke rechter
in de tenuitvoerlegging van een op een voorlopige aanslag berustend dwangbevel nochtans plaats is indien de
inspecteur die deze voorlopige aanslag heeft opgelegd, in redelijkheid niet tot zodanige oplegging had kunnen
komen, zodat die oplegging als een daad van willekeur zou zijn aan te merken. Alsdan toch zou de tenuitvoer-
legging van het dwangbevel een door de Staat jegens de belastingschuldige gepleegde onrechtmatige daad ople-
veren, tot de beoordeling waarvan de burgerlijke rechter bevoegd is.

120. President Rb. Zwolle 9 mei 1979, NJ 1981, 528; President Rb. Middelburg 24 december 1982, KG 1983,33;
President Rb. Breda 1 december 1982, KG 1983, 4; President R b. Rotter(lam 9 februari 1983, KG 1983, 89; Presi-
dent Rb. Rotterdam 11 mei, KG 1983, 173.
121. NJ 1977, 443, AB 1978, 2 met noot van J.R. Stellinga.
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Nog verder gaat de recente uitspraak van de president van de Amsterdamse rechtbank
inzake de Wappy family'. 122 Betrof voormeld arrest van het Hof de tenuitvoerlegging
van een dwangbevel inzake een voorlopige aanslag, waartegen geen wettelijk rechtsmid-
del open staat, in de Wappyfamily-zaak' gaat het om de invordering van een naheffing-
saanslag in de omzetbelasting, waartegen (na bezwaar) wel beroep op de belastingrechter
mogelijk is.

De Amsterdamse president heeft er weinig moeite mee de invordering en heffing in on-
derling verband  te  zien  en  eist  van de ontvanger  dat hij, voordat hij onherroepelij ke
maatregelen treft,  de  in te vorderen aanslagen  nog eens kritisch  op hun merites beziet:

'9. Wij zijn van oordeel dat de ontvanger die beginselen (beginselenvan behoorlijk bestuur, L) schendt en mitsdien
onrechtmatig handelt indien hij onherroepelijke executiemaatregelen treft op basis van aanslagen waarvan met
grote waarschijnlijkheid vaststaat dat deze bij een definitieve vaststelling niet in stand zullen blijven. ,123

Via de invordering komt hij aldus tot een beoordeling van de heffing:

'10. Wij zullen dus eerst de aanslagen zelf moeten toetsen en wel marginaal in verband met het bepaalde in art.
15  lid 4 van de invorderingswet (..).'

Ten onrechte wordt hier de indruk gewekt, als zou de president in kort geding tot een
verdergaande toetsing zijn gekomen indien art. 15, lid 4 niet zou hebben bestaan. Het
ligt veeleer voor de hand dat hij zich op een terrein dat hij niet kent zeer terughoudend
opstelt en alleen die beslissing neemt die zonneklaar ook door de aangewezen, bijzonde-
re, rechter (in het grondgeschil) genomen zou worden. 124

Uit voormelde rechtspraak blijkt dat een ontvanger die onherroepelijke maatregelen
wil nemen de titel, de rechtsgrond van de aanslagen die tot deze maatregelen nopen, zorg-
vuldig moet onderzoeken. Tot op heden heeft de president daarbij de rechtmatigheid van
de aanslagen marginaal getoetst. Men moet hieruit evenwel niet afleiden dat de president
in kort geding niet benaderd zou kunnen worden ingeval het gaat om (een versnelde) exe-
cutie van een dwangbevel gebaseerd op belastingaanslagen die weI rechtmatig zijn. Naar
ik meen zou hij, zonder art. 15, lid 4 van de Invorderingswet te bruskeren, evenzeer de
Leidraad Invordering en de Afschrijvings- en uitstelbeschikking (Stcrt.  1967, 71) waarop
het invorderingsbeleid goeddeels is gebaseerd, kunnen toetsen. Men denke aan de execu-
tie van aanslagen waartegen nog bezwaar of beroep loopt. Ten slotte laat het zich denken
dat hij reeds op grond van een zuivere belangenafweging tot de conclusie komt dat een
invorderingsmaatregel niet in redelijke verhouding staat tot de belastingschuld, ook al
is de rechtmatigheid van de aanslag niet in geschil.125 Men kan bijvoorbeeld denken aan
de executoriale verkoop van een inbeslaggenomen auto ten behoeve van een zeer geringe
aanslag.

122. President Rb. Amsterdam 4 juli 1985, KG 1985,212.
123. Ten onrechte wekt deze passage de indruk  also f het gaat om voorlopige aanstagen  die nog door definitieve
aanslagen moeten worden gevolgd. Beter ware het geweest als de houdbaarheid in rechte als toetssteen was ge-
noemd.

124. Vgl. de conclusie van advocaat-generaal Lcyten voor HR 25 juni 1982, NJ 1983, 194.
125. Vgl. President Rb. 's-Gravenhage 11 november 1983, KG  1983, 339. Zie hierover E. Korthals Altes en N.S.J.
Koeman, preadvies Nederlandse Vereniging voor Procesrecht 1984, verslag NJB 1985, biz. 54, en de discussie tus-
sen eerstgenoemde preadviseur en G.H.A. Schut in RM Themis - 2 (1985) en 4 (1985).
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11.5.3. HEFFINGSZAKEN

Hiervoor is reeds aandacht besteed aan het ingrijpen van de president in kort geding op
een terrein dat exclusief tot dat van de burgerlijke rechter behoort: de invordering; daar-
bij viel op dat de president in zijn beoordeling ook de rechtmatigheid van de belastinghef-
fing heeft betrokken. Maar ook het heffingsgebied zelf is onlangs door de president be-
treden zonder dat daarvoor de omweg van een verzet tegen de invordering is gekozen.
Het betrof hier de vraag of een inspecteur der vennootschapsbelasting en een inspecteur
der invoerrechten en accijnzen door niet tijdig op een bezwaarschrift te beslissen onrecht-
matig hebben gehandeld. De president van de rechtbank 's-Gravenhage oordeelt dat de
inspecteurs

'thans door niet op het bezwaarschrift te beslissen te eenzijdig slechts de belangen van de belastingdienst beharti-
gen, zich daarbij onvoldoende de belangen van eiseressen aantrekken, deze teveel uit het oog verliezen en daardoor

zodanig onzorgvuldig handelen dat zulks als onrechtmatig ten opzichte van eiseressen dient te worden aange-
merkt'. 126

Het spoedeisende belang was dat door het uitblijven van de beslissing op het bezwaar-
schrift de eiseressen (BV's) genoodzaakt zijn de naheffingsaanslagen in de openbaar te
maken jaarrekeningen op te nemen. Bij klanten en kredietinstellingen zal zulks een nega-
tief beeld veroorzaken, waardoor onder andere krediet faciliteiten niet langer verkregen
zullen worden en verlies van klandizie zal optreden.

Deze zaak maakt nog eens het gemis duidelijk van een wettelijke termijn voor het doen
van uitspraak op bezwaarschrift. Er zijn evenwel veel meer belastingbeschikkingen
waartoe de inspecteur in beginsel niet op grond van de belastingwet wordt verplicht en
die derhalve uitsluitend door een vordering in kort geding kunnen worden afgedwongen.
Men denke hierbij aan een carry-backbeschikking, een beschikking om vermindering te
geven enz.

127

Maar daarnaast zijn er veel handelingen van de belastingadministratie die geen be-
lastingbeschikkingen zijn, maar feitelijke handelingen en om die reden nimmer voor
toetsing door de belastingrechter in aanmerking komen. Voorbeelden hiervan zijn de
weigering een aangiftebiljet uit te reiken, de weigering een vertegenwoordiger van de be-
lastingplichtige op de inspectie te ontvangen, het (hinderlijk en te frequent) onderzoeken
van een boekhouding. Men kan in dit verband ook denken aan een ontvangen, respectie-
velijk geweigerde departementale beschikking om een aantal vennootschappen voor de

128Wet Vpb. 1969 als een fiscale eenheid te erkennen.
Het zal niet veel verbazing behoeven op te roepen als - uitgaande van de huidige stand

van de wetgeving en rechtspraak - de president in kort geding in toenemende mate over
belastingzaken, met inbegrip van die betreffende de belastingheffing, zal moeten oorde-
len, tenzij de wetgever zou besluiten tot invoering van een fiscaal kort geding. Zie daar-
over mijn voorstel in onderdeel 13.7.

126. President Rb. 's-Gravenhage 15 mei 1985, KG 1985, 173.
127. Vgl. President Rb. Rotterdam 27 december 1973, AB 1974, 44; Hof Arnhem 10 juli 1973, NJ 1974,223. Zie
ook de jurisprudentie vermeld in Onrechtmatige Daad, losbladig, deel VII, De Planque-Polak, nr. 8a.
128. Meyjes-Van Soest-Van den Berge, biz. 8.
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12. Rechtsbescherming in de Verenigde Staten

12.1. Inleiding

In dit hoofdstuk wordt aandacht geschonken aan de beschermingdiede rechter in de Ver-
enigde Staten van Noord-Amerika verleent aan contribuabelen op het gebied van de be-
lastingheffing. Zoals reeds eerder is aangeduid, is een vergelijking van de Amerikaanse
situatie met die van Nederland niet in de voorgaande hoofdstukken verwerkt - zoals wei
met het Duitse belastingrecht is geschied - maar is voor een afzonderlijke behandeling
gekozen, omdat de structuur van het belastingrecht en de rechterlijke organisatie in de
Verenigde Staten te zeer afwijkt van die in Nederland.

Zo wordt de Amerikaanse inkomstenbelasting niet door middel van een aanslag, maar
door voldoening op aangifte geheven. Voorts is veel minder dan in Nederland gekozen
voor 66n rechterlijke instantie die belastinggeschillen beslecht. Tenslotte wijkt de aard
van de regelgeving in de VS nogal af van wat in Nederland en Duitsland gebruikelijk is;
zo wordt de regelgevende- en beleidsbevoegdheid van de administratie in sterkere mate
door de rechter gerespecteerd dan in Nederland het geval is. Het spreekt voor zich dat
in dit hoofdstuk de rechtsbescherming in de Verenigde Staten verre van uitputtend be-
handeld kan worden. lin een latere publikatie hoop ik hierop terug te komen. In dit kader
volsta ik met het geven van een eerste verkenning van de wijze waarop de belasting wordt
geheven en verweer tegen deze heffing open staat. Hierbij zal de beschrijving beperkt
blijven tot de in de VS uiterst belangrijke inkomstenbelasting, geheven van natuurlijke-
en rechtspersonen. Vervolgens zal enige aandacht worden besteed aan de verschillende
rechtsgangen, met name aan die bij het Tax Court. Ook komt de procesbevoegdheid aan
de orde. Dit hoofdstuk wordt afgesloten met een beschrijving van de bevoegdheid van
de belastingplichtige in rechte de werking van 'regulations' en 'rulings' aan te vechten. 1

12.2. Heffing van belasting

De Internal Revenue Code (IRC) bevat een heffingssysteem dat zich laat omschrijven als
een voldoening op aangi fte. De belastingplichtige moet zelf de door hem verschuldigde
belasting vaststellen en op het tijdstip waarop de aangifte moet worden gedaan, moet te-
vens de belastingschuld worden betaald. Zowel op het punt van de aangifte als de betaling
zijn uitzonderingen mogelijk.2 Zo kan een belastingplichtig natuurlijk persoon de fede-

1. Zie hierover ook Ch.P.A. Geppaart, Fiscale rechtsvorming door regulations en rulings.
2. M.1. Saltzman, 1RS Practice and procedure, § 4.01.
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rale belastingdienst, de 'Internal Revenue Service' (IRS) verzoeken de verschuldigde be-
lasting voor hem te berekenen.3 In dat geval moet de belasting binnen 30 dagen na ver-
zending van een kennisgeving (notice) worden betaald. Betaling kan ook in termijnen
plaatsvinden. Maar ook ingeval de IRS de belasting berekent, blijft het uitgangspunt dat
de belastingplichtige en niet de belastingadministratie degene is die de verschuldigde be-
lasting vaststelt: de IRS zal, behoudens uitzondering, volstaan met het volgen van de van
de belastingplichtige ontvangen gegevens.

Een klein percentage van de aangiften  -  in 1978 slechts 2,24% - wordt daarna voor
nader onderzoek uitgezocht.4 Deze aangiften worden, na volgens een hoog ontwikkelde
computertechnologie te zijn geselecteerd, bezien op hun juistheid. In 1978 leidde derge-
lijk onderzoek tot aanvullende heffingen en boeten ten bedrage van $ 7,2 miljard. Het
onderzoek kan varieren van het stellen van vragen, oproepingen om bij de administratie
te verschijnen tot onderzoeken bij de belastingplichtige. Na dit onderzoek kan de admi-
nistratie de aangifte volgen of een bericht van afwijking (deficiency) van de aangifte ver-
zenden.5 Als de belastingplichtige het met de geconstateerde deficiency eens is, wordt
een protocol opgemaakt op grond waarvan hij de additionele belasting moet betalen.

Betwist de belastingplichtige de juistheid van de deficiency, dan zal de onderzoekende
ambtenaar daarover aan zijn supervisor en de staf van het district rapporteren. De be-
lastingplichtige krijgt dan een afschrift van het rapport per een zogenaamde 30-dagen-
brief.6 Hij kan dan:
a. alsnog akkoord gaan met de 'deficiency';
b. in beroep gaan bij een regionaal beroepscollege van de IRS: het appeals office7;
c.  niets doen, waarna hij een 'notice of deficiency' ontvangt, op grond waarvan hij bin-

nen 90 dagen in beroep kan komen bij de belastingrechter: het 'Tax Court'8;
d. als onder c, maar wachten tot de 90-dagentermijn verloopt en hij een rekening ont-

vangt  voor de 'deficiency'; na betaling  van dit ontbrekende bedrag  kan  hij  een  be-
roepsprocedure instellen bij een federale rechtbank (federal district court) of het
Claims Court om het teveel betaalde terug te ontvangen.9

De beroepsmogelijkheid op de verschillende voornoemde rechterlijke instanties wekt
wellicht de indruk als zou in belastingzaken veel geprocedeerd worden. Het tegendeel is
waar. In het Amerikaanse rechtssysteem is een belangrijke plaats ingeruimd voor admi-
nistratief beroep, dat zowel voor de belastingplichtige als voor de administratie kosten-
besparend werkt, en waarin jaarlijks meer belastingzaken worden behandeld dan door
de federale rechters, inclusief het Tax Court.

Tegen beslissingen van districtskantoren staat beroep open op een regionaal admi-

3. Sec. 6014 IRC.
4. Saltzman, § 8.01.
5. Sec. 6211 IRC.
6.26 CFR § 601.105 (0.
7. Zie daarover Saltzman, hoofdstuk 8.
8. Sec. 6214 1RC.
9. Zie daarover B.I. Bitiker, Federal taxation of income, estates and gifts, par. 115.7.
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nistratief beroepscollege (appeals office). Van de in 1978 gecontroleerde aangiften (+
2 miljoen) ontvingen de appeals offices ongeveer 31.000 zaken. De procedure van dit ad-
ministratieve beroep is niet wettelijk geregeld, maar vastgelegd in zgn. 'regulations'. 10

Alhoewel deze procedure aldus vrij nauwkeurig is vastgelegd en veel meer waarborgen
bevat dan de bezwaarprocedure in het Nederlands belastingrecht, is daarmee niet gezegd
dat het verzuim om een belastingplichtige te horen de rechtswaarde van een 'notice of
deficiency' aantast.11

Een afwijzing van het administratieve beroep belet de belastingplichtige niet om een
procedure aan te spannen bij 'the Tax Court'. Hij kan zel fs een geschil aanhangig maken
bij  het Tax Court terwijl nog administratief beroep loopt. Het administratieve beroep
leiddein 1977 in ongeveer 70% van de gevallen tot een schikking. Dit, gevoegd bij de rela-
tief geringe proceskosten, maakt het administratieve beroep voor een belastingplichtige
aantrekkelijk.12

Keerzijde van de medaille is evenwel dat de 'appeals officer' de grondslag van de be-
lastingheffing kan veranderen of verbeteren.13 Hieruit kan zelfs een nieuwe verhoging
van de belastbare grondslag naar voren komen. In het administratief beroep is derhalve
reformatio in peius mogelijk.

Een verhoging van de 'deficiency notice' verzonden door het districtskantoor is ook
mogelijk als de zaak bij het Tax Court aanhangig is, maar in dat geval komt de bewijslast
wat deze verhoging betreft vooral bij de belastingadministratie te liggen.14 Als de be-
lastingplichtige echter de vastgestelde belasting betaalt en, nadat de periode van een half
jaar voor de vaststelling van een (deficiency) aanslag is verstreken, een teruggaaf vordert
bij een district court of het Claims Court, kan de administratie slechts navorderen voor
zover de belastingplichtige vermindering van de heffing krijgt.15 In dat geval kan de ad-
ministratie in een dergelijk geschil derhalve geen belasting meer navorderen, maar slechts
een beroep doen op compensatie.

Er zijn nog andere, onder meer psychologische, redenen die ertoe kunnen leiden het
administratief beroep over te slaan, dan weI tegelijkertijd met dit beroep een procedure
bij het Tax Court aanhangig te maken. Zo zal een appeals office in een zodanige (dock-
eted) zaak binnen vier maanden moeten beslissen. 16

Saltzman (par. 94) beschrijft dat veel accountants die als gemachtigden optreden van-
wege de geringe kosten de voorkeur geven aan administratief beroep, terwijl advocaten
eerder een gerechtelijke procedure overwegen.

10. Statement of Procedural Rules, 26 CFR Pt.601.
11.  United  States v. Carceres, 440 US 741 (1979).

12. Saltzman, § 9.04.
13. Zie de zaak Raskob v. Commissioner, 37 BTA 1283 (1938), aff'd (bevestigd), 118 F.2d 544 (3d Cir.), Cert.
denied (Certiorari afgewezen), 314 US 623 (1941).
14. Tax Court Rule 142.
15.  Saltzman,  §  9.04.
16. Revenue Procedure 78-9.
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12.3. Verschillen tussen rechterlijke instanties

In de Verenigde Staten is een belastingplichtige niet beperkt in zijn geschil met de be-
lastingadministratie tot 6611, specifiek aangewezen, rechter. Is de afweging voor de be-
lastingplichtige om wel of niet in administratief beroep te gaan, al of niet onmiddellijk
vergezeld van een procedure bij het Tax Court, reeds afhankelijk van een groot aantal
variabelen, een keuze van een rechterlijke instantie lijkt nog ingewikkelder. Een be-
lastingplichtige kan kiezen tussen drie rechterlijke instanties:
a. Tax Court
b. een district court
c. Claims Court (v66r 1982: US Court of Claims).

Deze keuze kan worden bepaald aan de hand van een groot aantal factoren:
1. type belasting;
2. betaling van de belasting;
3.  precedenten;
4. navordering;
5. ontdekking van feiten;
6. deskundigheid;
7. hoger beroep;
8. geografische ligging.

Ad  L  Type belasting

Het Tax Court heeft geen jurisdictie over bepaalde heffingen zoals accijnzen, werkne-
mersheffingen en over bepaalde administratieve boeten, zoals de 100%-verhoging.17 In
al deze gevallen zal derhalve een teruggaaf (refund) procedure moeten worden gevoerd
bij het Claims Court of een district court.

Ad 2. Betaling van de belasting

Ingeval de belastingplichtige de verschuldigde belasting niet kan betalen rest hem slechts
het Tax Court als rechter. Bij het Claims Court en de district courts moet, aldus de Flora-

beslissing, eerst de gehele verschuldigde belasting worden betaald.18 Iemands betalings-
capaciteit kan zijn keuzemogelijkheid derhalve in feite tot een wassen neus maken. Dit
verschil wordt voor een deel teruggenomen door de interest die de belastingplichtige moet
betalen over het bedrag dat hij door de beslissing van het Tax Court alsnog verschuldigd
is. Daarbij speelt mede een rol dat de wettelijke rente niet parallel loopt met de commer-
ciele rentevoet.

17. Vergelijk Sec. 6214 IRC.
18. Flora v. United States, 362 US 145 (1960).
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Ad  3.  Precedenten

In de Anglo-Amerikaanse rechtspraak heeft het precedent een aanzienlijk sterkere wer-
king dan in de continentaal-Europese rechtspraak. Het is om die reden in de Verenigde
Staten van veel belang het forum te kiezen dat het gunstigste precedent heeft. Hierbij
moet men ook rekening houden met het precedent van het Circuit Court dat een mogelijk
hoger beroep zal behandelen. Zie daarover Ad 7. hierna.

Ad 4. Navordering

Zoals hiervoor is aangegeven is de tijdslimiet waarbinnen de administratie de belasting
kan vaststellen beperkt. Hangende een Tax Court-geschil kan echter nog belasting wor-
den nagevorderd, zij het dat de bewijslast daarvoor bij de belastingadministratie komt
te liggen. Dat risico kan aanzienlijk zijn, zoals in het geval van Joseph B. Ferguson, waar-

in een deficiency van $ 1200 opliep tot $ 300  000.19 In geschillen voor het Claims Court
o f de district courts heeft de administratie uitsluitend een compensatiemogelijkheid ver-
gelijkbaar met de interne compensatie in de bezwaarfase van de AWR: de verschuldigde
belasting kan alsnog een andere wettelijke grondslag krijgen, maar kan niet worden ver-
hoogd.

Ad 5. Ontdekking van feiten

Er zijn verschillen in de methoden van onderzoek en bewijs bij de onderscheiden rechter-
lijke instanties. In het algemeen is het voor een belanghebbende, gelet op de procedure-
regels, gemakkelijker bepaalde feiten achter te houden bij het Tax Court en Claims Court
dan bij een district court. 20

Ad 6. Deskundigheid

Er zijn grote verschillen in deskundigheid tussen de verschillende rechterlijke instanties.
Is een district court het minst gespecialiseerd in belastingzaken, het Claims Court zit qua
deskundigheid tussen een district court en het Tax Court in. Het verbaast dan ook niet
dat de enige specifieke belastingrechter, het Tax Court, de meeste geschillen behandelt.
Zo vermeldt het jaarverslag 1981  van de Commissioner of Internal Revenue, blz. 42, dat
in 197916 995 beroepen werden ingesteld bij het Tax Court, en slechts 1080 bij de district
courts en het Claims Court.

Technische kwesties worden dan ook in meerderheid bij het Tax Court voorgebracht,

19.47 TC  11  (1966).
20. Saitzman, a.w. par. 9.04.
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maar voor zaken waarbij de redelijkheid (equity) een belangrijke rol speelt, komen eer-
der het Claims Court en de district courts in aanmerking. Het Tax Court heeft geen'equi-
ty jurisdiction'.2, Met name de aanwezigheid van een jury bij een district court, die qua
aard en bevoegdheid het meest op de Nederlandse rechtbank lijkt, kan hierbij van beteke-
nis zijn. Zo raadt Saltzman een belastingbetaler die aanzienlijk vermogender is dan zijn
potentiele juryleden af zijn zaak voor een district court te brengen.

Ad 7.  Hoger  beroep

Tegen beslissingen van het Tax Court en een district court staat hoger beroep open bij
het Circuit Court binnen wiens regio (circuit) de belastingplichtige woont. Het Tax Court
volgt dan ook de Goisenrege'22, inhoudend dat voor de belastingplichtige de beslissing
geldt die het Circuit Court binnen wiens rechtsgebied de belastingplichtige woont, heeft
gegeven. Beslissingen van het Claims Court kunnen uitsluitend worden aangevochten bij
het in 1982 geinstalleerde 'Court of Appeals for the Federal Circuit:23 Een voor belang-
hebbende ongunstig precedent van zijn 'eigen' Circuit Court kan aldus uitsluitend wor-
den vermeden door een beroep op het Claims Court.

Hoger beroep komt, vooral vanwege de hoge proceskosten, weinig voor. In 1979 bij-
voorbeeld is slechts in 189 gevallen door een court of appeal in belastingzaken beslist.

De voor de Nederlandse belastingrechtspraak zo belangrijke unificerende functie van
de Hoge Raad is in de VS niet weggelegd voor het Supreme Court, dat in 1979 slechts
over drie belastingzaken heeft geoordeeld.24

Ad 8. Geografische ligging

District courts zijn, evenals circuit courts over de gehele VS verspreid, maar zowel het
Tax Court, het Claims Court als het Court of Appeals for the Federal Circuit zijn ge-
vestigd te Washington. Weliswaar houden laatstgenoemde rechterlijke colleges ook bui-
ten Washington zitting, maar het zal duidelijk zijn dat in dergelijke gevallen de zaak niet
snel kan worden behandeld. Ook bezien vanuit een oogpunt van vlieg- en verblij fkosten
kan een nabij gelegen rechterlijk college attractief zijn.

21, Dit wordt veroormakt doorhet feitdat het Tax Court een ho f is gebaseerdop art. I van de Amerikaanse Grond-
wet, het Claims Court, de district courts, de circuit courts en het Supreme Court zijn hoven gebaseerd op art. III
van voormelde Grondwet. Vergelijk Bittker, § 115.2.7.
22. 54 TC 742 (1970), bevestigd op een ander punt, 445 F 2d 985 (10th Cir.), Certiorari afgewezen, 404 US 1940

(1971).

23. Zie daarover J.B. Jones Jr. en A.W. Singer, 57 The Journal of Taxation, september 1982, blz. 136-139.

24. Het Supreme Court bepaalt zel f in welke zaken het wil oordelen: het verteent in een zodanig geval 'certiorari'.
Zie daarover laatstelijk T. Koopmans, NJB 1985, biz. 1417-1421.
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12.4. Tax Court

Het Tax Court is in 1924 als een administratieve beroepsinstantie 'Board of Tax Appeals'
opgericht, dat op grond van de Revenue Act van 1924 optrad als een'independent agency
in the executive branch of the Government'. In 1969 werd de Board of Tax Appeals, die
zich gaandeweg steeds meer als rechterlijk college ging opstellen25, omgevormd tot een
hof als bedoeld in art.  I van de Amerikaanse grondwet. Door deze wijziging kan het Tax
Court ook getuigenverhoren afdwingen en kunnen zijn beslissingen thans ook zonder
tussenkomst van een district court ten uitvoer worden gelegd. Het is hier niet de plaats
in te gaan op de procedure bij het Tax Court. Op een enkel punt wil ik wijzen.

Het Tax Court heeft op grond van § 6673 IRC de bevoegdheid een belanghebbende
die uitsluitend procedeert om uitstel van betaling te krijgen, te straffen met een boete van
ten hoogste $ 500. Deze boete valt te vergelijken met de inmiddels in het Nederlands be-
lastingrecht uitgestorven boete wegens lichtvaardig procederen. Van deze bevoegdheid
maakt het Tax Court een spaarzaam gebruik. Voorts kan een Tax Court de verschuldigde
belasting hoger vaststellen dan de administratie, zij het dat de laatste daarvoor dan de
nodige feiten zal moeten aandragen.26 Sinds 1969 heeft het Tax Court de mogelijkheid
kleine geschillen (small tax cases) op een eenvoudige wijze te behandelen. De eenvoudige
procedure geldt uitsluitend indien het geschil $ 5000 niet overschrijdt, de belanghebbende
erom verzoekt en het Tax Court ermee instemt. De procedure kan aldus geheel schrifte-
lijk worden gevoerd. De beslissing is niet vatbaar voor hoger beroep en zal niet als een
precedent mogen gelden. Voordat uitspraak wordt gedaan kunnen beide partijen even-
wel verzoeken het geschil volgens de normale procedure te behandelen. 27

12.5. Procesbevoegdheid

Een belangrijk en uiterst gecompliceerd probleem is de vraag wie een procedure - bij weI-
ke rechter dan ook - mag voeren tegen de belastingadministratie. Op deze kwestie - hier-
na ook aangeduid met de term 'standing' - zijn niet zozeer de bepalingen van de IRC als
wel de algemeen geldende rechtsregels van toepassing. Het Supreme Court heeft de
standing-rule als volgt weergegeven:

(1) For the purpose o f the 'case or controversy' requirement of Article III of the Constitution it must appear 'that
the challenged action has caused injury in fact, economic or otherwise'; and (2) as a matter of judical self-restraint,
the court must determine 'whether the interest sought to be protected by the complainant is arguably within the
zone  of interests  to be protected or regulated  by the statute or constitutional  guarantee in question'.28

25. Zie daarover H. Dubroff, The United States Tax Court - An historical analysis.
26. Bittker, § 115.2.3.
27. Zie Saitzman, § 9.03.
28. Association of Data Processing Serv. Organizations v. Camp, 391 US 150, (1970), Sierra Club v.  Morton. 405
US 727 (1972).
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Deze tweeledige maatstaf is geen barritre voor de belastingplichtige zel f, tenzij zijn be-
zwaren niet zozeer gericht zijn op de hem opgelegde heffing als wel op het uitgavenbeleid
of ander beleid van de heffende overheid. Voor degene die over de belastingplicht - of
de verzachting daarvan - van een ander wil klagen bij de rechter kan de standing-regel
wel een drempel vormen.

In de zaak Simon v. Eastern Kentucky Welfare Rights Organization, waarin werd ge-
protesteerd tegen een fiscale begunstiging van een ziekenhuis dat te weinig gratis diensten
verzorgde, beperkte het Supreme Court de mogelijkheid van class-actions, door onder
meer te verlangen dat de eisers een direct belang hebben bij de diensten van dat zieken-
huis.29 De rechter heeft echter wel ontvankelijk verklaard het op § 7421(a) IRC gegron-
de beroep van personen die menen dat een belastingplichtige ten onrechte een gunstige
'tax-ruling' heeft verkregen. Het gevolg van een gegrond beroep kan zijn dat ook de an-
dere belastingplichtigen van deze ruling kunnen profiteren. 30

12.6. Beroep inzake regulations en rulings

Als het maken van beleidsregels is, zoals Davis het noemt, 'one of the greatest inventions
of modern government'31, heeft de invoering van een inkomstenbelasting in de Verenig-
de Staten daaraan veel bijgedragen. De reden is niet ver te zoeken. Een belasting die op
aangifte moet worden voldaan, veronderstelt dat de belastingplichtige weet hoe hij aan-
gifte moet doen, hoe hij zijn inkomen moet vaststellen en de door hem verschuldigde be-
lasting moet berekenen. Vaak zal hij tevergeefs zoeken naar antwoorden op zijn vragen,
die ook, of misschien juist, kunnen rijzen na het lezen van de ongeveer 250000 woorden
waaruit de Internal Revenue Code bestaat. De belastingadministratie heeft dan ook vrij-
wel onmiddellijk na de invoering van de eerste wetten voorlichting gegeven. De stroom
informatie die de IRS verzorgt is gigantisch. Zo zijn de 'regulations' nog omvangrijker
dan de Internal Revenue Code zelf. Voorts publiceert de'Commissioner' jaarlijks talloze
rulings. Volgens het jaarverslag van de IRS (1981) gaf zij in het jaar 1979 18 770 'private
rulings' en antwoorden op technische vragen.

In dit onderdeel wil ik enige aandacht geven aan de rechtswaarde van deze regulations
en rulings enz. waarbij ik bijzondere aandacht schenk aan de bevoegdheid tegen deze re-
gels in beroep te komen.n De 'regulation' kan krachtens § 7801 en 7802 IRC uitsluitend
worden uitgevaardigd door de Commissioner met toestemming van de 'Secretary of the
Treasury'. Voorts  zijn er specifieke bepalingen  in  de IRC waarop regulations kunnen

29. 426 US 26 (1976). Zie daarover K.C. Davis, Standing, 72 Northwestern University Law Review ( 1977), biz.
69 e.v.; van dezelfde: Standing: Taxpayers and Others, 35 University o fChicago Law Review (1968), blz. 601 e.v.
30. Zie M. Asimow, Standing to Challenge Lenient Tax Rules, A Statutory Solution, 57 The Tax Magazine 8
(1979), blz. 483 e.v.
31. K.C. Davis, Administrative Law Treatise, 1978, biz. 448.
32. Zie over de rechtswaarde van regulations en rulings M. Rogovin, The Four R's: Regulations, Rulings, Reliance
and Retroactivity, 43 Taxes 12, biz. 757 e.v., zie voorts Ch.P.A. Geppaart, Fiscale rechtsvorming door regulations
en rulings.
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worden gebaseerd. Voor de rechtskracht van een regulation maakt het niet uit of deze
op § 7801 en 7802 of op een specifieke bepaling is gebaseerd.

Op het uitvaardigen van regulations is de Administrative Procedure Act 1946 van toe-
passing, waarin overigens niet wordt gesproken van een regulation of ruling, maar van
'rule', zijnde'an agency statement ofgeneral or particular applicability and future effect
designed to implement, interpret, or prescribe law or policy or prescribing the organizati-
on, procedure, or practice requirements of an agency (....)'.13 Laatstbedoelde wet eist
dat overheidsorganen (zoals de IRS) belanghebbenden het recht moeten geven 'to petiti-
on  for the issuance, amendment, or repeal of the rule'.  Deze zgn. 'notice-and hearing'
procedure wordt door de belastingadministratie in de regel toegepast voordat de regulati-
ons worden gepubliceerd, zelfs ingeval het gaat om interpretatieve regulations, waarvoor
de wet deze procedure niet voorschrijft.  In de rechtspraak wordt onderscheid gemaakt
tussen legislatieve en interpretatieve resoluties; zoals hierna zal blijken wordt aan de
eerste een grotere rechtswaarde toegekend.

Naast de regulations kent het Amerikaanse belastingrecht rulings, te onderscheiden in
revenue rulings en letter rulings. Een revenue ruling is een officieel gepubliceerde inter-
pretatie van de Internal Revenue Code en van andere wetten en regulations, waarin de
administratie de toepassing van regels in een bepaald geval uiteenzet. De revenue rulings
hebben een lagere 'status' dan de regulations; zij worden 'slechts' door het National Of-
fice uitgevaardigd onder de verantwoordelijkheid van de Assistant Commissioner. Deze
rulings worden gepubliceerd in het Internal Revenue Bulletin. Bovendien wordt hierbij
niet de'notice-and hearing' procedure gevolgd. Een letter ruling, die vroeger werd aange-
duid als private ruling, is 'a written statement issued to a taxpayer or his authorized
representive by the National 0 ffice which interpretes and applies the tax laws to a specific
set of facts'. De letter ruling is met andere woorden de individuele vormgeving van een
revenue ruling. Geeft een regulation derhalve meer algemeen geformuleerde beleidsre-
gels, de revenue rulings en a fortiori de letter rulings zijn veeleer toegespitst op een be-
paald geval. Regulations en rulings  in het belastingrecht  van de Verenigde Staten  zijn
enigszins te vergelijken met rechtsfiguren in het Nederlands belastingrecht, zoals uitvoe-
ringsbesluiten, uitvoeringsbeschikkingen en ministeriele resoluties. Het zou veel te ver
voeren de verschillen hiertussen uitgebreid te behandelen. Ik volsta met het aanstippen
van enkele opmerkelijke aspecten en de rechtsbescherming betreffende regulations en ru-
lings. Hiervoor is reeds het onderscheid aangegeven tussen legislatieve en interpretatieve
regulations. In de wetsgeschiedenis van de Administrative Procedure Act is vastgelegd
dat interpretatieve 'rules - as merely interpretations of statutory provisions - are subject
to plenary judicial review', terwijl legislatieve rules 'involve a maximum of administrati-
ve discretion'. Dit verschil zou derhalve impliceren dat de rechter zijn interpretatie van
de wet in de plaats kan laten treden van die van de interpretatieve regulation, terwijl hij
aan een legislatieve interpretatie gebonden zou zijn.

Een legislatieve regulation bindt zowel de administratie als de rechter uitsluitend inge-
val deze:

33. 5 USC 551(4).
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1. blijft binnen het mandaat;
2. niet strijdt met grondwet of wet;
3. niet onredelijk  is34;
4. op voorgeschreven wijze is tot stand gekomen. 35

De eis dat een zodanige regulation niet onredelijk mag zijn, is enigszins te vergelijken met
het criterium dat de Nederlandse rechter heeft ontwikkeld voor de toetsing van lagere
wetgeving, te weten dat deze wet in materiele zin niet mag leiden tot een willekeurige en

onredelijke belastingheffing. 36

Anders dan men op grond van de voormelde wetsgeschiedenis zou verwachten wordt
ook een interpretatieve regulation met de nodige eerbied door de rechter behandeld. Zo-
als de Supreme Court overwoog in Skidmore v. Swift en Co worden ze'while not control-
ling upon the courts by reason o f their authority, do constitute a body o f experience and

informed judgement to which courts and litigants may properly resort for guidance'.37

Ook een interpretatieve regulation mag niet onredelijk zijn, maar als er meer redelijke
interpretaties zijn, is deze keuze aan de Commissioner en niet aan de rechter. In latere
beslissingen, zoals inzake Rowanls en Vogel Fertilizer' , heeft het Supreme Court on-
derscheid gemaakt tussen de situatie waarin de interpretatie gebaseerd is op een specifie-
ke o f een algemene bepaling. Voorts is het van belang o f de interpretatie een term betreft
die reeds door het Congress meer specifiek is gedefinieerd, dan wel een algemeen om-
schreven bepaling. Het Supreme Court verwierp in de Rowan-zaak de opvatting dat een
regulation gehandhaafd moet worden eenvoudig omdat deze niet is 'technically incon-
sistent with the statutory language, when that regulation is fundamentally at odds with
the mani fest congressional design'.

In hoeverre is een administratie gebonden aan een regulation? Deze vraag werd beslist
in het beroemde geval United States v. Nixon, waarin het Supreme Court overwoog met
betrekking tot een legislatieve regulation: 'so long as this regulation is extant it has the
force of law (....) so  long as this regulation remains in force, the Executive Branch  is
bound by it (.....)..40

Aan een interpretatieve regulation is de administratie echter niet gebonden. In het ge-
schil Automobile Club of Michigan v. Commissioner overwoog het Supreme Court 'it
is clear (....) that Congress thereby confirmed the authority of the Commissioner to cor-
rect any ruling, regulation or Treasury decision retroactively  (....)'.41

Wat hiervoor is opgemerkt over het bindende effect van interpretatieve regulations
geldt evenzeer voor revenue rulings. Ook hier kan derhalve de administratie met terug-
werkende kracht rulings intrekken of andere rulings van kracht laten zijn, tenzij een zo-

34. Ng\.  Manhatten General  Equipment Co v.  Commissioner, 191  US  119 (1936).
35.26 CFR par. 601.201. (a) (2).
36. HR 2 maart 1960, BNB 1960/138.
37. 323 US 134 (1944).
38. Rowan Cos. v. United States,452 US 247 (1981), 68, L Ed 2d 814 (1981).
39. United States v.  Fogel Fertilizer Company 80 US 1251,70 L Ed 2d 792 (1981)
40. 418 US 683 (1974).
41. 353 US 180 (1957).
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danige terugwerkende kracht kan worden aangemerkt  als een 'abuse of discretion'.42
Zoals in Automobile Club of Michigan v.  Commissioner werd overwogen door het Su-
preme Court:

'The Internal Revenue Service does not have cane blanche. Its choice must be a rational one supported by relevant
considerations'.

Het met terugwerkende kracht toepassen van een gewijzigde regulation is toegestaan'un-
less it upsets reasonable expectations  or is otherwise arbitrary and harsh'.43

In hoeverre kan een belastingplichtige zich beroepen op een gunstige zgn. letter ruling
die aan een ander is verleend? Zou hier een beroep op het gelijkheidsbeginsel succesvol
zijn, of zou een strikte wetstoepassing voorrang hebben? Deze vragen kwamen aan de
orde in het geval IBM v. United States, waarin IBM Corporation zich beriep op een
gunstige private (d.w.z. letter) ruling die Remington Rand had verkregen voor de heffing
van belasting over de verkoop van computers.44 Nadat deze ruling was afgegeven veran-
derde de IRS van standpunt, maar handhaafde zij de ruling. IBM meende door dit on-
gunstigere standpunt benadeeld te zijn ten opzichte van Remington Rand en vroeg een
soortgelijke ruling. Een beroep op het gelijkheidsbeginsel van IBM poogde de IRS als
volgt te pareren:

'taxpayers can never avoid liability for a proper tax by showing that others have been treated generously, kniently
or erroneously by the Internal Revenue Service - each individual must rest, in every instance, on the validity of
his own position, under the applicable taxing provision, independently of the others'.

Het United States Court of Claims - waarschijnlijk gekozen omdat deze rechter, anders
dan het Tax Court, 'equity jurisdiction' heeft - oordeelde dat de IRS zowel de bevoegd-
heid als de verplichting heeft

'to consider the totality of the circumstances surrounding the handing down of a ruling - including the comparative
or differential effect on the other taxpayers in the same class. The Commissioner can not tax one and not tax an-
other without some rational basis for the difference (...).  We rest on the wholly different basis that IBM, having
taken the pains to ask promptly for its own ruling, was entitled to have the service's ruling, in response to that
request, controlled  by the standard of equality and fairness incorporated in Section  7805  (b)'.

Sinds bij de Tax Reform Act van 1976 publikatie van letter rulings is voorgeschreven,
hebben deze rulings - die gedepersonificeerd worden afgedrukt - een belangrijke beteke-
nis gekregen in de rechtsvorming, omdat zij als leidraad fungeren voor de belastingadmi-
nistratie. Een belastingplichtige mag in een letter ruling verstrekt aan een ander geen pre-

42. Dixon v.  United States, 381  US 68 (1965): 'The Commissioner is empowered retroactively to correct mistakes
of Iaw in the application of the tax laws to particular transactions. He may do so even where a taxpayer may have
relied to his detriment on the Commissioner's mistake (...). This principle is no more than a reflection of the fact
that Congress, not the Commissioner, prescribes the tax laws'. Zie over de terugwerkende kracht, Saltzman § 3.02
(d), Ch.P.A. Geppaart, Fiscale rechtsvorming door regulations en rulings, blz. 12-14.
43. Ande,son, Clayton and Co v. United States, 562 F 2d 972, 985, 5ih Cir. (1977).
44. 343 F 2d 914, Court of Claims (1965).
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cedent zien op grond waarvan, als hij zelf geen zodanige ruling heeft ontvangen, een
soortgelijke behandeling zou mogen verlangen.45 Latere rechtspraak bevestigt deze re-

gel, maar toch lijkt de IRS in enige mate gebonden, doordat uit de letter ruling wordt
afgeleid welk beleid de belastingadministratie voert. Mede op grond van dit beleid werd
een regulation die een andere uitleg gaf aan een wettelijke definitie door het Supreme
Court als inconsistent en onredelijk geoordeeld.46 Uit de rechtspraak kan derhalve wor-
den afgeleid dat een beroep op het gelijkheidsbeginsel wordt gehonoreerd ingeval de be-
lastingadministratie door soortgelijke gevallen verschillend te behandelen een onredelijk
beleid voert.

45.  Bookwatter v.  Bred(/ein,  357  F 2d  78,  8'h Cir.  (1966).
46.  Rowan  Cos v.  United  States 451 US 241  (198\).
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13. Enkele voorstellen tot verbetering

13.1. Inleiding

In deze studie heb ik een tweetal normatieve uitgangspunten geformuleerd waaraan ik
het positieve belastingrecht heb willen toetsen. Het eerste betreft de stelling dat degene
die door een rechtshandeling van de belastingadministratie is geschaad in zijn fiscale
rechtspositie, zich daadwerkelijk moet kunnen wenden tot een rechter die bevoegd is deze
handeling teniet te doen. Naast deze, de ontvankelijkheid betreffende vraag, heb ik
gesteld dat de rechter de aangevallen rechtshandeling in voldoende mate moet kunnen
toetsen. Op talloze plaatsen in deze studie heb ik afwijkingen geconstateerd tussen deze
uitgangspunten en het positieve recht. Het is niet de bedoeling al deze verschillen hier
nogmaals te vermelden. In dit hoofdstuk wil ik volstaan met het doen van enkele voor-
stellen tot verbetering.

13.2. Belastingbeschikking

In het huidige belastingrecht is de mogelijkheid om in beroep te komen tegen rechtshan-
delingen van de belastingadministratie beperkt. Slechts tegen bepaalde, uitdrukkelijk ge-
noemde, belastingbeschikkingen staat bezwaar en/of beroep open. Het verdient aanbe-
veling de Algemene wet inzake rijksbelastingen in zoverre aan te passen dat voortaan te-
gen elke rechtshandeling van de inspecteur beroep mogelijk wordt, zodra deze gekwalifi-
ceerd kan worden als een 'belastingbeschikking', te weten, een schriftelijk besluit van de
belastinginspecteur, gericht op enig rechtsgevolg, niet zijnde een besluit van algemene
strekking of een rechtshandeling naar burgerlijk recht. Een weigering om te beschikken
of een weigering om binnen een wettelijke termijn of een redelijke termijn te beschikken
wordt gelijkgesteld met een beschikking.

Door de vervanging van een formeel beschikkingsbegrip door een materieel beschik-
kingsbegrip zal de mogelijkheid om een beroep op de belastingrechter te doen aanzienlijk
worden vergroot. Indien het wenselijk mocht worden geacht tegen bepaalde belastingbe-
schikkingen geen beroep open te stellen, zou een negatieve lijst, overeenkomstig die van
de Wet Arob, kunnen worden opgesteld. Hierop zou bijvoorbeeld de ambtshalve gege-
ven vermindering kunnen prijken. Het belang van deze wijziging is dat een mogelijkheid
van beroep regel, en het ontbreken daarvan een, te motiveren, uitzondering vormt.
Voorts wordt uitdrukkelijk vastgelegd dat het uitblijven of weigeren van een belastingbe-
schikking gelijk staat met het geven van een beschikking.

Naar ik meen verdient het aanbeveling het aantal gevallen waarin de inspecteur op ver-
zoek moet beschikken sterk uit te breiden. Zo moet, met name in de winstsfeer, de inspec-
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teur kunnen worden gedwongen zich bij beschikking uit te spreken over de fiscale status
van een goed (prive- of ondernemingsvermogen). Ook omtrent de omvang van het voor
de inkomstenbelasting erkende kapitaal zou aldus zekerheid kunnen worden verkregen.
Ook zou een belastingplichtige aldus van de inspecteur zekerheid kunnen verkrijgen om-
trent de verkrijgingsprijs van aandelen die tot een aanmerkelijk belang behoren bijvoor-
beeld bij een geruisloze inbreng o f bij immigratie. Voorts zou de vaststelling van een ver-
lies aldus bij beschikking moeten geschieden, ook als dit geen aanloopverlies zou betref-
fen. Vanzelfsprekend zal tegen dergelijke zgn. deelbeschikkingen bezwaar en/of beroep
openstaan op de belastingrechter.

13.3. Departementale beschikking

De huidige situatie, waarin geen beroep open staat tegen een departementale beschik-
king, als bedoeld in onderdeel 4.3, acht ik niet aanvaardbaar. In beginsel moet, evenals
bij de belastingbeschikking, tegen een departementale beschikking - in materiele zin -
direct beroep mogelijk zijn. Uitzonderingen op deze regel zijn mogelijk. Zo laat het zich
denken dat - voorlopig nog - beroep wordt uitgesloten tegen beschikkingen gegeven
krachtens art. 63 AWR (hardheidsclausule). Anderzijds valt met J.S. Rijkels in zijn bij-
drage aan de studiedag 'Rechtsbescherming van burger en onderneming tegen de over-
heid', blz. 31, te bepleiten, dat een toezegging van de bewindslieden van Financien in het
parlement in bepaalde gevallen art. 63 AWR te zullen toepassen een aanspraak verschaft,
welke zonodig in rechte kan worden afgedwongen. Voor het geval het onwenselijk zou
zijn dat het departement in eerste aanleg zou moeten procederen, zouden sommige de-
partementale beschikkingen kunnen worden gehuld in het kleed van een belastingbe-
schikking. Zo zou de inspecteur een belastingbeschikking kunnen geven inzake de ge-
ruisloze overgang (art. 18 Wet IB 1964), de bedrijfsfusie en de fiscale eenheid (art. 14,
respectievelijk 15 Wet Vpb. 1969), daartoe gemachtigd door het departement. Een derge-
lijke handelwijze voorkomt bovendien dat in soortgelijke gevallen slechts den gerechts-
hof, bijvoorbeeld dat van 's-Gravenhage, over deze beschikkingen zou moeten oordelen.

13.4. Procesbevoegdheid

In het belastingrecht is onvoldoende aangegeven wie tegen een belastingbeschikking be-
roep kan instellen. Ik wil bepleiten hier bevoegd te achten degene wiens fiscale rechtsposi-
tie is aangetast door een belastingbeschikking. Voor een inwerking van dit begrip moge
ik verwijzen naar onderdeel 6.4.

Tot degenen voor wie deze materieel geformuleerde procesbevoegdheid een verrui-
ming zou betekenen behoren de inhoudingsplichtige tegen een door hem verrichte te hoge
afdracht op aangifte en degene die aansprakelijk is voor de belastingschuld van een an-
der. Naar mijn oordeel verdient het vanuit een oogpunt van rechtsbescherming boven-

dien aanbeveling, in een voor alle heffingswetten uniforme wettelijke regeling vast te leg-
gen dat op een aansprakelijkheid pas een beroep wordt gedaan nadat de inspecteur een
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(voor bezwaar en beroep vatbare) beschikking heeft gegeven. Men vergelijke de wettelij-
ke regeling in Duitsland (§ 191 jo. 348 (1),4 Abgabenordnung), waarin degene die krach-
tens wettelijke - met inbegrip van de privaatrechtelijke - regelingen aansprakelijk is voor
een belastingschuld van een derde, een beschikking (Duldungsbescheid) ontvangt, waar-
tegen bezwaar en beroep kan worden ingesteld.

13.5. Bezwaarfase

De bezwaarfase is 66n van de zwakste schakels in de rechtsbeschermingsketen. Dit wordt
vooral veroorzaakt door het ontbreken van een goede wettelijke regeling. De wijze waar-
op en de termijn waarbinnen de inspecteur het bezwaar behandelt is onvoldoende be-
paald. Hierdoor kan een bezwaarprocedure soms niet uitkomen boven het niveau van
een rituele dans, waarin de partijen volstaan met een herhaling van hun passen. Met name
ingeval partijen zich tijdens de fase voorafgaand aan de aanslagoplegging in diepe loop-
graven hebben ingegraven, valt het niet te verwachten dat dezelfde partijen in een be-
zwaarprocedure daaruit te voorschijn komen.

Men kan zich afvragen of het geen aanbeveling verdient een bezwaar te laten behande-
len door een andere inspecteur dan degene die de aangevallen belastingbeschikking heeft
gegeven, zoals in de Verenigde Staten door de 'appeal division' (zie hoofdstuk 12). Men
kan ook denken aan een bezwaarcommissie, analoog aan die van de Wet Arob (art. 14).
Een voordeel van zodanige regelingen zou kunnen zijn dat voorkomen wordt dat een ge-
schil tussen de belastingplichtige en de ambtenaar een al te persoonlijk karakter krijgt,
waardoor een toegeven in de bezwaarfase als gezichtsverlies zou worden ervaren. Nadelig
zou zijn dat de'bezwaarambtenaar' of de bezwaarcommissie zich in de zaak zou moeten
verdiepen, hetgeen tijdverlies betekent. Het grote aantal bezwaarschriften - in  1983 zijn
er alleen al inzake de inkomsten- en vermogensbelasting 375 000 afgedaan - geeft dit na-
deel zeker relief.

Wellicht zou ook een regeling, waarbij belastingbeschikkingen die ook na bezwaar ge-
heel of gedeeltelijk gehandhaafd blijven aan een hoge gekwalificeerde 'bezwaarambte-
naar' of een bezwaarcommissie moeten worden voorgelegd, uitkomst kunnen bieden.
Ook is het denkbaar dat de bezwaarambtenaar of de bezwaarcommissie er uitsluitend
aan te pas komt ingeval de belanghebbende daarom verzoekt. In die situatie zal de be-
lastingplichtige niet snel de gedachte kunnen hebben dat zijn bezwaar niet serieus wordt
genomen. In dit verband zou kunnen worden overwogen deze bezwaarambtenaren c.q.
bezwaarcommissies te plaatsen onder de directe verantwoordelijkheid van de (provincia-
le) directeur der rijksbelastingen. Daarmee zou de bezwaarprocedure in feite een soort
administratief beroep worden. Bezwaar van een zodanige'niveauverhoging' zou kunnen
zijn de grotere afstand van de burger - ook in kilometers - tot het bestuur der rijksbe-
lastingen. Daarnaast zal de behandeling van het 'beroep' vanwege de ambtelijke bewer-
king en de verzending van stukken meer tijd in beslag nemen. Maar het is duidelijk dat
de bezwaarprocedureaanzienlijk aan kracht zou winnen en beterdannuals zeef zou kun-
nen gaan werken.

In onderdeel 5.7 heb ik bepleit het doen van uitspraak op een bezwaarschrift aan een
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termijn, bijvoorbeeld van drie maanden, te binden. Daarbij stelde ik voor, een uitzonde-
ring daarop toe te staan, ingeval alsnog een feitelijk onderzoek dringend noodzakelijk
blijkt of de bezwaarde onvoldoende medewerking verleent. De argumenten die door de
bewindslieden van Financian tegen een wettelijke termijn zijn aangevoerd, overtuigen
niet. Indien een nauwkeurig bepaalde termijn als minder wenselijk wordt gezien, mede
gelet op de uiteenlopende zwaarte van de te beslissen gevallen, zou ook kunnen worden
gedacht aan een materieel criterium. Zo zou kunnen worden bepaald dat op het bezwaar-
schrift binnen een redelijke termijn uitspraak wordt gedaan. Overschrijding door de in-
specteur van deze termijn geeft de belanghebbende dan de mogelijkheid van beroep tegen
de ( fictieve) weigering. Voorts zou de administratie in dat geval veroordeeld kunnen wor-
den tot de (forfaitaire) proceskosten.

13.6. 'Rechtshulp' door de rijksbelastingdienst

Het is begrijpelijk dat de rijksbelastingdienst belastingplichtigen bijstaat in het vervullen
van hun fiscale verplichtingen, zoals het doen van aangifte. Zonder co6peratie van be-
lastingplichtigen zou belastingheffing immers een illusie worden. Met name door de
steeds ingewikkelder fiscale wetgeving - zoals de Tweeverdienersregeling - wordt het ver-
vullen van de fiscale verplichtingen steeds minder een sinecure. De 'rechtshulp' verleend
door de belastingadministratie mag evenwel, zoals in onderdeel 6.8.2 is betoogd, geen
halt houden bij het invullen van de aangi fte. Ook, misschien juist, als er geschillen ont-
staan met de administratie heeft de burger behoefte aan hulpverlening. Daarbij moet de
burger niet het gevoel krijgen dat hij bij de duivel te biecht gaat. De rechtshulpverlenende
ambtenaar moet niet na enige tijd de inspecteurspet kunnen opzetten, of informatie die
hij als hulpverlener heeft verkregen  aan de inspecteur kunnen verstrekken.

Ik heb waardering voor de goede bedoelingen van de belastingdienst om adequate
rechtshulp te verstrekken. Goede bedoelingen zijn echter onvoldoende als niet onafhan-
kelijke rechtshulp kan worden gegarandeerd. Daaraan zal pas zijn voldaan indien de bur-
ger die zich  om hulp wendt tot de 'inlichtingen- en rechtshulpbeambte':
- geholpen wordt bij het vervullen van zijn fiscale verplichtingen en ook op de voor hem

gunstigste weg wordt gewezen;
-  zich verzekerd weet van geheimhouding van gegevens die hij in de vertrouwelijke rela-

tie van rechtszoekende-rechtshulpverlener aan de laatste heeft toevertrouwd;
- bovendien geholpen wordt bij het indienen van bezwaar- en beroepschriften, en wordt

bijgestaan in bezwaar- en beroepsprocedures.
Vervulling van bovenstaande voorwaarden zal meebrengen dat deze 'inlichtingen- en
rechtshulpbeambte' waarschijnlijk niet tot de belastingdienst kan behoren, en zo dat wel
het geval is, in elk geval geen enkele aanslagregelende taak mag hebben. Dat een dergelij-
ke beambte in een belastinggebouw zijn functie uitoefent behoeft geen bezwaar te zijn.
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13.7. Fiscaal kort geding

In mijn voordracht op 5 oktober 1985 voor de Vereniging voor Belastingwetenschap heb
ik voorgesteld een fiscaal kort geding in te voeren. Dit voorstel houdt in dat de voorzitter
van de belastingkamer van het gerechtshof kan worden benaderd voor de beoordeling
van spoedeisende kwesties op het gebied van de belastingheffing. In deze voordracht, ge-
publiceerd in geschrift nr. 167 van de vereniging, heb ik beargumenteerd dat de voorzitter
van het gerechtshof meer geschikt is een voorlopige voorziening te geven dan de president
van de rechtbank. De eerste is immers meer deskundig op fiscaal terrein. Voorts wordt
ook het bodemgeschil in de regel aan de belastingrechter voorgelegd.

Anders dan J.H. Sassen in zijn beschouwing FED 1986/693, til ik er hierbij niet zwaar
aan dat tegen de beslissing in kort geding de president van het gerechtsho f - in tegenstel-

ling tot de uitspraak in kort geding van de president van de rechtbank - geen hoger beroep
openstaat. Een vrij stringente rechterlijke uitlegging van het begrip 'spoedeisend belang'
zal kunnen voorkomen dat de rechter - overeenkomstig de belastingtelefoon - op elke
denkbare vraag een passend antwoord zal moeten geven. Het fiscaal kort geding zal er
enerzijds toe kunnen leiden dat in belangrijke spoedeisende kwesties snel een voorlopige
beslissing kan worden verkregen en anderzijds kunnen voorkomen dat de burgerlijke
rechter zich steeds meer op het hem niet vertrouwde terrein van de belastingheffing be-
hoeft te begeven.

13.8. Wetgevende aandacht voor rechtsbescherming

De aandacht van de wetgever bij de invoering van nieuwe regelingen of bij de herziening
van oude is in de regel met name gericht op de materiele inhoud van de voorstellen. Die
aandacht ligt voor de hand: de hoogte van tarieven, de heffing over bepaalde voordelen
enz. zijn elementen die onmiddellijk opvallen en de politieke aandacht opeisen. Hoe vaak
is niet een fundamentele behandeling verstikt door een discussie over een enkel aandacht-
trekkend, materieel, punt dat slechts een ondergeschikt onderdeel uitmaakte van het ge-
hele voorstel. Men denke aan de arbeidstoeslag in de inkomstenbelasting, waarover bij
de invoering van de Tweeverdienersregeling, derde fase, zoveel te doen is geweest. Het
laat zich denken dat het gebrek aan fiscale deskundigheid in de Tweede Kamer mede de-
bet is aan de geringe aandacht voor de, enigszins los van het materiele onderwerp van
het wetsvoorstel staande, rechtsbeschermingsaspecten.

Dit neemt niet weg dat juist van parlementariers verwacht mag worden dat zij waken
over de rechtspositie van de burger, vooral dan, wanneer de bewindslieden van Financien
deze dreigen te verwaarlozen of aan te tasten.

Ik moge in dit verband wijzen op de gerechtvaardigde kritiek van het Eerste-Kamerlid
Christiaanse bij de behandeling van wetsontwerp 15 516 - Eerste Kamer, 1979-1980, nr.
42g (motie) en Handelingen  17 juni  1980, blz. 964-967  - en zijn opmerkingen over het
rapport-Simons, Handelingen 6 november 1984, biz. 69.

Een verzwakking van de fiscale rechtspositie van de burger zou voor deze de heffing
van belasting minder aanvaardbaar kunnen maken. Een verbetering van de positie van
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de burger zou daarentegen wel eens een gunstige invioed kunnen uitoefenen op de duur-
zame rechtsbetrekking tussen belastingadministratie en burger. Sinds de invoering van
de Algemene wet inzake rijksbelastingen in 1959 is er in feite niet veel aandacht meer
besteed aan de rechtsbescherming van de burger, alhoewel de behoefte daaraan, mede
vanwege de aanmerkelijke verzwaring van de belastingdruk, aanzienlijk is toegenomen.
De tijd lijkt rijp de fiscale rechtspositie van de burger ingrijpend te verbeteren.
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In dit geschrift is een onderzoek ingesteld naar de fiscale rechtsbescherming van de bur-
ger. Daarbij is met name aandacht besteed aan de ontvankelijkheid van het beroep tegen
rechtshandelingen van de belastingadministratie, die in deze studie zijn aangeduid met
de term belastingbeschikking. Voorts is de omvang van het beroep bij de rechter onder-
zocht. Feitelijke gedragingen van de fiscus zijn als zodanig niet in het onderzoek betrok-
ken. Voorts is de studie beperkt tot de bescherming die de rechter kan bieden. De keuze

is gevallen op het beroep inzake de heffing van enkele rijksbelastingen. De invordering
is derhalve buiten beschouwing gebleven.

Naast de ontvankelijkheid is ook nagegaan wat de omvang van het beroep is, met ande-
re woorden binnen welke grenzen de rechter bevoegd is het geschil te beslechten. Als nor-
matief uitgangspunt is gekozen dat degene wiens fiscale rechtspositie is geschonden door
een rechtshandeling van de fiscus de rechter om vernietiging daarvan moet kunnen vra-
gen. Voorts moet de rechter de aangevallen rechtshandeling kunnen toetsen.

Het  onderzoek is afgesloten  per  1  juli 1985. Nadien verschenen wetgeving en recht-
spraak zijn soms nog verwerkt.

In hoofdstuk 2 is een schets gegeven van de gevallen waarin en de wijze waarop in Ne-
derland sinds de invoering  van de Stelselwet  van 1921 aanslagen betreffende de directe
belastingen aan het oordeel van een hogere beroepsinstantie of van een rechterlijke in-
stantie konden worden onderworpen. Tot een wettelijke regeling, inhoudend de attribu-
tie van rechtsmacht over 'alle belastingen zonder onderscheid', is het niet gekomen. Lan-
ge tijd zijn bezwaar- en beroepsmogelijkheden in de verschillende heffingswetten onder-
gebracht. Eerst bij de invoering van de Algemene wet inzake rijksbelastingen is een be-
langrijke codificatie verkregen.

In 1822 werd de jurisdictie betreffende de vier directe belastingen die Nederland toen
kende, grondbelasting, personele belasting, het patentrecht en het mijnrecht, opgedra-
gen aan Gedeputeerde Staten, dat oorspronkelijk als hoger bestuursorgaan van de bin-
nen een provincie optredende plaatselijke controleur, later als een meer onafhankelijke
bestuursinstantie ging optreden. Aan de rechtsmacht van Gedeputeerde Staten in be-
lastingzaken is pas in 1957 een einde gekomen, maar voordien was deze reeds aan het ein-
de van de negentiende eeuw aanzienlijk ingeperkt. Tegelijkertijd zien we de opkomst van
de verschillende Raden van Beroep, sinds 1914 samengevoegd tot de Raden van Beroep
voor de directe belastingen. Deze Raden van Beroep hebben tot 1957 gefunctioneerd; in
dat jaar werd de belastingrechtspraak opgedragen aan de rechterlijke macht, te weten

de belastingkamer van de gerechtshoven. Lang voordien, in 1914, was de mogelijkheid
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geopend tegen uitspraken van de Raden van Beroep cassatieberoep in te stellen bij de Ho-
ge Raad.

Aan de hand van een tweetal representanten van de negentiende-eeuwse en begin
twintigste-eeuwse directe belastingen, het patentrecht en de personele belastingen, wordt
een globaal beeld geschetst van de heffing, de bezwaar- en beroepsmogelijkheden. Op
het terrein van het patentrecht had de administratie een grote bestuursruimte. Daarenbo-
ven gaven de gebrekkige procedureregels een belastingplichtige weinig houvast bij het be-
roep op Gedeputeerde Staten. De aanslagen personele belasting werden vastgesteld door
de inspecteur der directe belastingen en het college van zetters. Bij verschil van mening
tussen beide 'aanslagregelaars' besliste de directeur der directe belastingen, invoerrech-
ten en accijnzen, bij wie ook de belastingplichtige tegen de aanslag in bezwaar kon ko-
men. Sinds 1920 zien we een terugtreden van de directeur en een verdwijnen van het zet-
terscollege; de inspecteur doet daarna dan niet alleen de aanslagen zelf af, maar ook de
uitspraak op de bezwaarschriften.

De rechtszekerheid van de belastingplichtige was in het begin van de twintigste eeuw
nog verre van optimaal. Zo was er geen wettelijke termijn waarbinnen de inspecteur een
aanslagofeen navorderingsaanslag moest opleggen; evenmin eiste de Wet op de persone-
le belasting tot 1950 dat de inspecteur een nieuw feit moest hebben om tot een navorde-
ringsaanslag te kunnen overgaan. Voorts werd de subjectieve belastingplicht uitsluitend
door de fiscus beoordeeld. Op het punt van de ontvankelijkheid van de bezwaar- en be-
roepschriften kan  men  in het begin nog weinig flexibele regelingen constateren. Eerst in
1926 werd een regeling getroffen voor geschriften die door bijzondere omstandigheden
te laat waren ingediend. Voorts was het voor de ontvankelijkheid van bezwaar en beroep
lange tijd rechtens zonder betekenis of de belastingplichtige zijn aanslagbiljet wel tijdig
had ontvangen.

In hoofdstuk 3 is onderzocht op welke wijze de bescherming door de rechter op het
gebied van belastingheffing in de internationale verdragen en de Grondwet gestalte heeft
gekregen. Voorts is een eerste terreinverkenning gemaakt van de taak op dit terrein van
de administratieve rechter in belastingzaken, de Arob-rechter en de burgerlijke rechter.
Voor de toegang tot de rechter is het Internationaal Verdrag inzake de burgerrechten en
de politieke rechten van enig belang. Meer betekenis voor de Nederlandse burger heeft
evenwel het Europees Verdrag tot de bescherming van de rechten van de mens (Europese
Conventie), met name omdat de Europese Commissie en het Europese Hof voor de Rech-
ten van de Mens individuele klachten kunnen behandelen. De rapporten van de Commis-
sie en de arresten van het Hof hebben veel gezag en worden door de nationale rechters
bij hun interpretatie van bepalingen van de Europese Conventie als richtsnoer gehan-
teerd.

Voor de toegang tot de rechter zijn met name art. 13 en het direct werkende art. 6 van
de Europese Conventie van belang. Deze laatste bepaling garandeert een burger bij de
vaststelling van zijn 'civil rights and obligations' een eerlijk proces voor een onafhanke-
lijke en onpartijdige rechter. Onder verwijzing naar de rechtspraak van het Hof is be-
toogd, dat de heffing en invordering van belastingen onder de werking van art. 6 van de
Europese Conventie kunnen vallen, indien daardoor een directe en ingrijpende inbreuk
ontstaat op iemands burgerrechtelijke rechten en verplichtingen. Dat de Hoge Raad zich
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tot op heden vermoedelijk heeft georienteerd op de - in vergelijking tot de rechtspraak
van het Hof - meer terughoudende opstelling van de Commissie, is begrijpelijk. Het valt
evenwel te bepleiten dat op het terrein van de financiele relaties overheid-burger geen ge-
noegen behoeft te worden genomen met een geringere rechtsbescherming dan ter zake
van (andere) ingrepen in de eigendomsverhoudingen.

Indien art. 6 van de Europese Conventie op de heffing en invordering van belasting
zou worden toegepast, zou dat de burger een aanspraak op de onafhankelijke rechter ge-
ven - of dat nu de belastingrechter o f de burgerlijke rechter is - ook daar, waar de natio-
nale wet daarin niet voorziet. Voorts zouden ookfeitelijkebelemmeringen in de toegang,
zoals de weigering op een bezwaarschrift te beslissen o f hoge griffierechten, gewogen op
de schaal van genoemd art. 6 weI eens te licht bevonden kunnen worden. Bovendien moet
een rechterlijke behandeling op grond van deze bepaling binnen een redelijke termijn
plaatsvinden.

Voor het opleggen door de administratie van administratieve boeten kan art. 6 wellicht
nog grotere consequenties hebben. In dat geval heeft de burger in elk geval een aanspraak
op toegang tot de rechter, omdat het opleggen van deze boeten als een strafvervolging
in de zin van art. 6 van de Europese Conventie is aangemerkt. Anders dan de Hoge Raad
in het arrest van 19 juni 1985, BNB 1986/29, tot uitdrukking schijnt te brengen, lijkt het
dubieus of de procedure waarbij de rechter de verhoging en kwijtschelding toetst aan de
wet, de kwijtscheldingsleidraden en de algemene beginselen van behoorlijk bestuur, vol-
doet aan de beginselen van een eerlijk proces. Voorts spoort de omkering van de be-
wijslast niet of nauwelijks met het in art. 6, lid 2, van de Europese Conventie neergelegde
vermoeden van onschuld. Dat geldt a fortiori voor de 'lichte' verhogingen waarin de
schuld vaak irrelevant is; betoogd is dat het opleggen van ddze boeten ook als een straf-
vervolging kan worden gezien.

In de Grondwet is de toegang tot de rechter niet als een (sociaal) grondrecht opgeno-
men. Wel heeft de Grondwetgever verondersteld dat er altijd een forum zal zijn om over
geschillen te beslissen, of deze nu van privaatrechtelijke of publiekrechtelijke aard zijn.
Deze, in de wetsgeschiedenis neergelegde, zienswijze steunt echter op een bepaling (art.
112 G.) die niet zozeer de aanspraak op een rechterlijke toetsing garandeert, als wel de
competentie van de rechterlijke macht omlijnt. De wetgever heeft de mogelijkheden om
bij de administratieve rechter in belastingzaken in beroep te komen opzettelijk beperkt
omschreven. Voorts is de jurisdictie over belastinggeschillen nooit exclusief aan de be-
lastingrechter opgedragen. Regelmatig heeft de wetgever stilzwijgend verondersteld dat
de burgerlijke rechter als reserverechter, als achtervanger, dienst moet doen bij het
beslechten van geschillen over de belastingheffing.

De Afdeling Rechtspraak van de Raad van State heeft op het gebied van het belasting-
recht nauwelijks jurisdictie gekregen. Met name heeft zij door een ruime uitlegging van
het begrip'belastingen', zoals bedoeld in art. 5,letter m, Wet Arob, betreding van fiscaal
gebied vrijwel geheel weten te vermijden. De enige relevante uitzondering betreft de wer-
king van de Wet openbaarheid van bestuur, die de Afdeling niet heeft laten inperken door
een beroep van de zijde van de belastingadministratie op art. 67 AWR.

In hoofdstuk 4 is onderzocht tegen welke rechtshandelingen van de belastingadmi-
nistratie bezwaar of beroep openstaat. Daarbij is onderscheid gemaakt tussen handelin-
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gen van de gedeconcentreerde ambten, de inspecteurs, en van de Minister van Financien.
De eerste vallen onder het begrip belastingbeschikkingen, de tweede onder departemen-
tale beschikkingen. In deze studie wordt onder een belastingbeschikking verstaan een
schriftelijk besluit van een inspecteur gericht op enig rechtsgevolg, niet zijnde een besluit
van algemene strekking of een rechtshandeling naar burgerlijk recht. Een weigering of
fictieve weigering om te beschikken wordt met een beschikking gelijkgesteld. Onder een
inspecteur wordt verstaan de ambtenaar die de functie van aanslagregelend ambtenaar
op een inspectie vervult. Alleen deze ambtenaar is bevoegd toezeggingen te doen aan en
compromissen te sluiten met de belastingplichtige.

Voorts is onderzocht hoe de bevoegdheden van de inspecteur zich verhouden tot die
van de Minister van Financien. De inspecteur heeft een aantal in de AWR neergelegde
bevoegdheden, waaronderdie om een belastingaansl-.g op te leggen. De Minister kan on-
der meer voor bepaalde gevallen o f groepen van gevallen tegemoet komen aan onbillijk-
heden van overwegende aard. Handhaving van deze bevoegdheid is gewenst. De departe-
mentale uitvoeringspraktijk neemt namelijk in de praktijk veel scherpe kanten van de be-
lastingheffing weg, en laat zich uit het belastingrecht dan ook niet meer wegdenken.
Voorts zou de immuniteit van de inspecteur voor directieven van de Minister van Finan-
cien de relatie tussen de laatste en het parlement niet bevorderen; de Minister zou zich
immers achter de genoemde immuniteit kunnen of moeten verschuilen.

Voor de rechtsbescherming is de naar buiten tredende belastingbeschikking in de regel
van meer betekenis dan de interne vastlegging in een (quasi-) kohier. De Nederlandse be-
lastingwet geeft niet aan wanneer een belastingbeschikking volstrekt nietig is. Het is vrij-
wel onmogelijk om van een zodanige belastingbeschikking in bezwaar en beroep te ko-
men bij de belastingrechter. Niettemin kan een zodanige mogelijkheid gewenst zijn, met
name als de belastingadministratie dit fundamentele gebrek niet wenst te kennen. In na-
volging van het Duitse belastingrecht wordt bepleit de geadresseerde in dat geval een
recht van beroep toe te kennen, dat niet door enkel tijdsverloop verloren kan gaan.

Een departementale beschikking onderscheidt zich van een belastingbeschikking,
doordat deze door of namens de Minister van Financien wordt gegeven. Een departe-
mentale beschikking kan zijn gebaseerd op de algemene bestuurs- en beleidsvrijheid of
op specifieke wetsbepalingen. De meeste departementale beschikkingen worden uitslui-
tend op verzoek gegeven. De procedure voor het verzoek is niet wettelijk vastgelegd,
evenmin als de vorm waarinen de wijze waarop de beschikking wordt gegeven. In de regel
is ook de inhoud niet wettelijk omschreven; een uitzondering geldt voor de departemen-
tale beschikkingen ex. art. 18 Wet IB 1964, enart. 14 en 15 Wet Vpb. 1969. Bij de toepas-
sing van laatstgenoemde bepalingen is de departementale beschikking zelf formeelrech-
telijk belangrijker dan de op die bepalingen betrekking hebbende gepubliceerde stan-
daardvoorwaarden, aangezien een belanghebbende blijkens het gemaakte voorbehoud
geen aanspraak heeft op een uitsluitende toepassing van de 'standaard'-voorwaarden.
Elke departementale beschikking is immers een individuele beschikking waarvan de
voorwaarden van geval tot geval worden vastgesteld. De afgedwongen akkoordverkla-
ring met deze beschikking brengt, anders dan in de literatuur soms wordt betoogd, geen
publiekrechtelijke overeenkomst teweeg. Veeleer is hier sprake van een administratief-
rechtelijke beschikking, te vergelijken met een vergunning, waaraan voorwaarden, beter
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gezegd voorschriften, zijn verbonden. De aanvaarding is daarbij geen constituerend ele-
ment.

Tegen een departementale beschikking staat geen direct beroep op de belastingrechter
open.  In een enkel geval zal de rechter via de in de wet neergelegde 'Schutznorm', zoals
in art. 18, lid 2, Wet IB 1964 en art. 14, lid 3 en 15, lid 3, Wet Vpb. 1969, kunnen onder-
zoeken of de Minister gebleven is binnen het kader van deze norm. De motieven die de
bewindslieden van Financien in de parlementaire geschiedenis hebben aangevoerd om
belanghebbende van een meer directe beroepsmogelijkheid te weerhouden overtuigen
niet.

Ook tegen een heffingshandeling van een ander dan de belastingadministratie kan be-
zwaar en beroep worden ingesteld. Zo kan een belastingplichtige aldus terugkomen op
een door deze verrichte voldoening op aangifte en kan degene op wiens loon loonbe-
lasting is ingehouden door de inhoudingsplichtige bezwaar en beroep instellen. De wet
biedt evenwel ten onrechte de inhoudingsplichtige geen rechtsmiddelen tegen een door
deze gedane onjuiste afdracht op aangifte.

Feitelijke handelingen door de belastingadministratie zijn in de regel niet vatbaar voor
een administratiefrechtelijk bezwaar en beroep. Wel is het mogelijk over haar gedraging
te klagen bij de Nationale ombudsman. Slechts weinig handelingen van de rijksbelasting-
dienst zijn vatbaar voor diens onderzoeken, aangezien vele delen van het belastingrecht
- met inbegrip van het beleid van de Minister van Financian op grond van art. 63 AWR
- voor hem taboe zijn. De Nationale ombudsman biedt aldus dan ook vooral aanvullende
rechtsbescherming op het terrein van de invordering en bij de feitelijke gedragingen van
de rijksbelastingdienst.

De in hoofdstuk 5 behandelde bezwaarfase heeft een dubbele functie. Enerzijds bete-
kent zij in de meeste gevallen een eindfase, waarin geschillen tussen de administratie en
de belastingplichtige definitief worden bijgelegd of weggenomen. Anderzijds is zij een
zeef die de geschillen tussen partijen beperkt en aldus een voorbereiding voor de be-
roepsprocedure betekent. De bezwaarfase kan evenwel met toestemming van de inspec-
teur worden overgeslagen ingeval de standpunten tussen de partijen onwrikbaar zijn.

De omstandigheid dat de inspecteur slechts ambtshalve een kwijtscheldingsbesluit
heeft genomen bij een naheffingsaanslag behoeft aan deze zgn. prorogatie niet in de weg
te staan: de rechter zal dan het in art. 25, lid 5 AWR bedoelde besluit kunnen nemen.
Aan een bezwaarschrift worden weinig formele eisen gesteld. Een bezwaarschrift wordt
geacht bij een bevoegde inspecteur te zijn ingediend, ingeval het bij een onbevoegde in-
specteur is binnengekomen. Zo niet binnen een redelijke termijn op een bezwaarschrift
is beslist, kan het bezwaar wellicht ook reeds naar het huidig recht als afgewezen worden
beschouwd.

In hoofdstuk 6 is onderzocht wie beroep - en het veelal voorafgaande bezwaar - kan
instellen. In beginsel heeft de geadresseerde de bevoegdheid voormelde rechtsmiddelen
aan te wenden, maar ook anderen blijken daartoe bevoegd te zijn. Men denke aan perso-
nen die een niet rechtspersoonlijkheid bezittende combinatie vormen voor de omzetbe-
lasting of aan hen die krachtens art. 60, lid 3, Successiewet 1956 aansprakelijk zijn voor
het schenkingsrecht. Opvallend is het ontbreken van een rechtsmiddel voor inhou-
dingsplichtigen ter zake van hun afdracht op aangifte, en het soms ontbreken van een
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rechtsmiddel voor degenen die, hoewel niet belastingplichtig of inhoudingsplichtig, aan-
sprakelijk zijn voor de verschuldigde belasting. De aansprakelijkheid die op grond van
recente wetgeving, zoals de Wet ketenaansprakelijkheid, is geschapen, leidt wel tot enige
rechtsbescherming voor degene die aansprakelijk is, doordat hij daartoe een afzonderlij-
ke beschikking krijgt. in de meerderheid zijn echter de gevallen, waarin de belasting uit-
sluitend wordt ingevorderd op grond van een mededeling van de inspecteur.

In een dergelijk geval beschikt laatstgenoemde - naar het positieve recht - niet over
een rechtsmiddel om de belastingaanslag waarvoor hij aansprakelijk is, in rechte aan te
vechten. Verdedigd is evenwel dat, met inachtneming van het beginsel dat over een zelfde
aanslag niet meermalen geprocedeerd kan worden, degene die direct getroffen is in zijn
fiscale rechtspositie het recht van bezwaar en beroep toekomt ingeval de belastingplichti-
ge van zijn rechtsmiddelen geen (adequaat) gebruik heeft gemaakt.

De vertegenwoordiging van privaatrechtelijke lichamen wordt grotendeels bepaald
door art. 42 AWR. Bij publiekrechtelijke lichamen is dat eveneens het geval, zij het dat
uitdrukkelijke wettelijke bepalingen betreffende hun vertegenwoordiging als lex specia-
lis aan art. 42 AWR derogeren. Rechtverkrijgenden onder algemene titel zullen ook zon-
der een bijzondere wettelijke regeling in het algemeen wat de rechtsmiddelen betreft in
de voetsporen van hun voorganger kunnen treden. Rechtverkrijgenden onder bijzondere
titel zullen in het belastingrecht daarentegen in de regel geen bezwaar of beroep kunnen
instellen.De minderjarigen,curandi en gefailleerden nemen in hetNederlandsebelastingr
recht een bijzondere plaats in, omdat zij ook zelf rechtsmiddelen kunnen aanwenden.

De rechtshulp in belastingzaken heeft geen wettelijke basis en maakt een versnipperde,
weinig consistente, indruk. De kwaliteit van deze rechtshulp verschilt sterk, evenals de
kosten voor de rechtzoekenden; de minder draagkrachtigen zouden wellicht een beroep
op de bureaus voor rechtshulp ofde sociale advocatuur willen doen, maar deze ontbreekt
het thans aan voldoende vakkennis.

Het fiscale procesrecht kent enkele vormen van rechtsverwerking. De meest voorko-
mende vormen zijn afstand van het recht op beroep en berusting. Geconstateerd is dat
afstand van een beroepsrecht onder omstandigheden mogelijk is. Eveneens kan be-
rusting plaatsvinden door degene die bevoegd is cassatie in te stellen.

De in hoofdstuk 7 behandelde termijnen van bezwaar en beroep zijn in de regel niet
zo kort dat zij een belemmering vormen voor het aanwenden van rechtsmiddelen. De
bezwaar- of beroepstermijn vangt aan op de datum van dagtekening van de belastingbe-
schikking of op de dag van de terpostbezorging. De recente wetswijziging van de AWR
brengt mee dat thans alle belastingbeschikkingen in beginsel per gewone post in plaats
van aangetekend worden verzonden. Deze wijziging betekent een ernstige inbreuk op de
rechtsbescherming van de belastingplichtigen, omdat jaarlijks duizenden belastingbe-
schikkingen niet tijdig ter bestemder plaats zullen arriveren.

Bij de heffing van een loonbelasting is het voor de werknemer, die een rechtsmiddel
tegen de inhouding wil aanwenden, soms niet waarneembaar wanneer de loonbelasting
op zijn loon is ingehouden. Om die reden lijkt het zinvoleen fictief tijdstip van inhouding
in de Wet op de loonbelasting 1964 op te nemen. De bezwaar- en beroepstermijnen begin-
nen te lopen op de dag na de dagtekening van de belastingbeschikking. Slechts indien de-
ze beschikking door een verzuim van de administratie niet tijdig is ontvangen gaat haar
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aanvangstijdstip in op het moment van ontvangst van de beschikking. Tegen deze gelden-
de jurisprudentie kan als bezwaar worden aangevoerd dat het soms moeilijk is te zien aan
wie een vertraagde ontvangst te wijten is.

Van de administratieve rechters is de belastingrechter 66n van de laatsten die de ont-
vangsttheorie aanhangt. Betoogd is dat vanuit een oogpunt van rechtsbescherming de
verzendtheorie evenwel de voorkeur verdient. Het belastingrecht kent naast elkaar twee
regelingen die een overschrijding van een wettelijke termijn kunnen repareren. Volgens
constante jurisprudentie rekent de rechter een belanghebbende diens verschoonbare ter-
mijnoverschrijding niet aan. Een termijnoverschrijding is eerst dan verschoonbaar inge-
val de belastingadministratie daaraan schuld heeft. De andere, in art. 60 AWR neergeleg-
de, regeling behelst een afzonderlijke procedure waarin de voorzitter van het gerechtshof
in geval van een bijzondere omstandigheid belanghebbende een nieuwe wettelijke ter-
mijn geeft voor zijn bezwaar-, beroep-, verzoek- en verzetschrift. In sommige gevallen
kan een verzuim geen verschoonbare termijnoverschrijding, maar wel termijnverlenging
op grond van art. 60 AWR opleveren.

De regeling van art. 60 AWR scharniert op het begrip bijzondere omstandigheid. Werd
hiervan in de aanvang oorspronketijk slechts gesproken indien de verzoeker of diens ver-
tegenwoordiger geen enkele blaam trof, later heeft de rechter een soepeler standpunt in-
genomen. Men kan stellen dat het criterium van een bijzondere omstandigheid is opge-
schoven van de afwezigheid van schuld naar de afwezigheid van in redelijkheid verwijt-
bare schuld. Ernstige verstoringen van iemands normale leven, zoals een zwaar ongeval,
ernstige ziekte, detentie, faillissement wellicht, kunnen aldus een bijzondere omstandig-
heid vormen. In het algemeen worden fouten in de hantering van rechtsmiddelen door
een vertegenwoordiger aan de belanghebbende toegerekend. Het lijkt verdedigbaar deze
zienswijze minder strak te hanteren bij wettelijke vertegenwoordigers dan bij een veelal
deskundiger gemachtigde. Rechtsdwaling over termijnen kan slechts dan een bijzondere
omstandigheid opleveren, indien de administratie blaam treft voor het niet geven van

voorlichting of - wat erger is - het geven van onjuiste voorlichting. Naarmate de belang-
hebbende en/of diens vertegenwoordiger minder geschoold is in het belastingrecht, heeft

hij meer kans dat de rechter een rechtsdwaling als een bijzondere omstandigheid zal ac-
cepteren.

Uit een oogpunt van efficiency wordt voorgesteld de rechter - evenals in andere admi-
nistratiefrechtelijke procedures - direct in de hoofdprocedure te laten oordelen over een
al of niet verschoonbaarheid van de termijnoverschrijding; de bestaande regeling van
art. 60 AWR kan dan worden opgeheven.

Het in hoofdstuk 8 behandelde beroepschrift is een geschrift waaruit blijkt dat de af-
zender het niet eens is met een belastingbeschikking en dat de rechter tot wie het is gericht
beoogt te bewegen de beschikking te (doen) corrigeren. Aan de motiveringseis gesteld aan
een beroepschrift wordt in dit boek weinig waarde gehecht. Mede daarom wordt, in af-
wijking van de jurisprudentie. een beroep en verzet ingesteld met behulp van een an-
derstalig beroep- en verzetschri ft ontvankelijk geacht. Een beroepschrift moet met rede-
nen omkleed zijn. Volgens de rechtspraak hangt deze motiveringsplicht begrijpelijker-
wijs nauw samen met die van de aangevallen belastingbeschikking. Immers, als een be-
langhebbende niet weet wat de administratie tot de desbetreffende belastingbeschikking
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heeft bewogen, zal hij de beschikking niet gemotiveerd kunnen aanvechten. Het ligt der-
halve voor de hand aan beroepschriften tegen niet gemotiveerde belastingbeschikkingen
geen  motiveringseis  in te stellen.

Bepleit wordt motiveringseis bij beroepschriften te laten vervallen. Voor deze gedach-
tengang kan steun gevonden worden in de opzet van de wetgever, die aan de belastingpro-
cedure - waarvan de mondelinge behandeling nog steeds een hoeksteen vormt - een wei-
nig formalistisch karakter heeft gegeven. Niet geheel duidelijk is wat de motiverings-
plicht inhoudt. Waarschijnlijk verlangt de rechtspraak slechts een petitum en niet (te-
vens) een fundamentum petendi, daarmee de motiveringsplicht in feite vervangend door
een eis betreffende de conclusie aangaande het belastingbedrag of het belang.

Het ontbreken van een machtiging bij een beroepschrift doet aan de ontvankelijkheid
van het ingestelde beroep niet af; zij kan ook tijdens de mondelinge behandeling worden
overgelegd. Verdedigd wordt dat de vraag ofde machtiging reeds tijdens het instellen van
het beroep bestond niet relevant is voor de ontvankelijkheid van het beroep.

De ondertekening van een beroepschrift is een belangrijke aanwijzing voor de identi-
teit van de afzender. Het ontbreken ervan is een verzuim. Het lijkt verdedigbaar dat het
beroep eerst dan tot de niet-ontvankelijkheid van het beroep leidt, indien het ook tijdens
de mondelinge behandeling niet ondertekend wordt of kan worden, en de legitimatie van
de indiener evenmin uit andere gegevens blijkt. Een onvolledig beroepschrift kan worden
hersteld door de indiener. De voorzitter van de belastingkamer van het gerechtshof moet
hem daartoe gedurende een bepaalde termijn in de gelegenheid stellen. Twee verzuimen
zijn niet vatbaar voor herstel: de overschrijding van de beroepstermijn en de onbevoegd-
heid van de indiener. Het lijkt pleitbaar dat een aanvulling op het beroepschrift dat arri-
veert na het verstrijken van de gestelde termijn, maar zodanig dat de ambtenaar daarvan
nog v66r de mondelinge behandeling kan kennis nemen, tot de gedingstukken wordt ge-
rekend.

In 1983 is, mede naar aanleiding van het rapport van de Commissie-Van Vucht een
griffierecht ingevoerd bij de procedure in eerste aanleg. Een verdere verhoging van het
griffierecht zal de rechtsbescherming van de contruabele soms in gevaar kunnen brengen.
Griffierechten mogen mede gelet op art. 6 van de Europese Conventie geen daadwerkelij-
ke belemmering vormen voor de toegang tot de rechter. Art. 6 van de Europese Conven-
tie en de daarop gevormde rechtspraak zijn blijkens HR 19 juni 1985, BNB 1986/29, van
toepassing op beroepen tegen administratieve verhogingen, maar wellicht op veel meer
belastinggeschillen.

In hoofdstuk 9 is de omvang van het beroep in belastingzaken onderzocht. De omvang
van dit beroep wordt enerzijds gevormd door de aangevochten belastingbeschikking en
anderzijds door de grieven van de belanghebbende. De belastingrechter onderzoekt al-
dus uitsluitend die onderdelen van de belastingbeschikking waarover wordt geklaagd. De
rechter wijkt daarvan slechts af als het gaat om aspecten die in de literatuur veelal worden
aangeduid met de term'openbareorde.' Wel zal de rechter moeten nagaan welke gescha-
kelde elementen tevens moeten worden gewijzigd ingeval de klacht van de belanghebben-
de gegrond is, ook al klaagt deze niet over deze elementen afzonderlijk.

Een belanghebbende kan hangende het beroep zijn eis verminderen of vermeerderen.
Ook kan hij de motivering van zijn beroep aanvullen of veranderen. Evenmin is de admi-
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nistratie gebonden aan haar redengeving bij het doen van uitspraak op het bezwaar-
schrift. Het belastingrecht kent niet de mogelijkheid dat een beroep tot een positie-
verslechtering van de belanghebbende (reformatio in peius) leidt. Heeft de rechter de
plicht ambtshalve tot aanvulling van rechtsgronden over te gaan, het ambtshalve onder-
zoeken van de feiten is hem niet toegestaan. In dat laatste geval treedt hij buiten de
rechtsstrijd. Een uitzondering betreft elementen die van openbare orde worden geacht,
zoals de bezwaar- en beroepstermijn. Gebleken is dat het begrip openbare orde in het be-
lastingrecht geevolueerd is; niet langer wordt elke bepaling van materieel belastingrecht
onder dat begrip gebracht. Verdedigd wordt dat onder openbare orde thans moet worden
begrepen een element dat niet alleen van dwingendrechtelijke aard is, maar bovendien
door de rechter ambtshalve moet worden onderzocht. Een voorwaarde daarbij is dat
zulks geen al te uitvoerig onderzoek vergt.

Kenmerkend voor het belastingproces is de devolutieve werking van het beroep. In de-
ze studie wordt deze devolutieve werking in het algemeen juist geacht: zij voorkomt dat
een geschil door terugwijzing zich al te lang voortsleept. Opmerkelijk hierbij is dat de
rechter zel fs niet terugwijst ingeval de inspecteur enige bestuursruimte heeft, te weten bij
de administratieve boeten.

De Minister van Financien komt in het algemeen bestuurs- en beleidsvrijheid toe. De
inspecteur heeft een veel beperktere bestuurs- en beleidsruimte. Zo is het hem niet toe-
gestaan een tegenwettelijk beleid te voeren. Voorkomt het in de Grondwet verankerde
lei;aliteitsbeginsel dat hij een belastingplichtige een te hoge last oplegt, ook een begunsti-
gend beleid mag hij niet voeren. Zo hij niettemin een zodanig beleid heeft gevoerd, zal
een belastingplichtige zich daarop vanwege de werking van de algemene beginselen van
behoorlijk bestuur mogen beroepen.

Het adagium dat elke aanslag op zich zelf moet worden beschouwd, zodat de admi-
nistratie, noch de belanghebbende gebonden is aan een eerdere aanslag of andere be-
lastingbeschikking, blijkt althans in materiele zin geen algemene gelding te hebben. Van
gebondenheid kan bijvoorbeeld sprake zijn ingeval een bepaald vermogensbestanddeel
voor de winstberekening in de inkomstenbelasting met instemming van de inspecteur als
prive-of ondernemingsvermogen is bestempeld. Gebondenheid wordt ook aangenomen
ingeval aan een belastingaanslag een zgn. deelbeschikking vooraf gaat. Gedacht kan
worden aan een uitspraak richtige heffing (art. 32 AWR) ofeen uitspraak inzake een aan-
delenfusie (art. 40 Wet  IB 1964). Hieraan doet niet af dat de belanghebbende belasting-
plichtige de laatste uitspraak niet zelf verzocht kan hebben.

De algemene beginselen van behoorlijk bestuur spelen sinds de doorbraakarresten van
1978 een zeer belangrijke rol in de fiscale procedure; het lijkt verdedigbaar te stellen dat
de omvang van de rechterlijke toetsing evenwel slechts is toegenomen voor zover een be-
langhebbendezich beroept op een andere bestuursbehandeling dan een belastingbeschik-
king.

In hoofdstuk 10 is de omvang van het beroep tegen enkele bijzondere belastingbeschik-
kingen nader onderzocht. Daarbij is met name aandacht besteed aan de omvang van de
rechterlijke toetsing van een belastingaanslag in de inkomsten- en vennootschapsbe-
lasting in geval van verliezen. Het wordt betreurd dat de vaststelling van verliezen, andere
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dan aanloopverliezen, vaak vele jaren na het lijden van het verlies plaatsvindt, namelijk
bij de verrekening met een jaar waarin (voldoende) winst is behaald. De argumenten van
de regering tegen de vaststelling van een verlies bij beschikking worden niet sterk geacht.

Onderzocht is de rechtswaarde van bijzondere bestuurshandelingen, zoals inlichtin-
gen, mededelingen, standpunten en toezeggingen. Alhoewel tegen dergelijke handelin-
gen geen afzonderlijk beroep openstaat, kunnen zij onder omstandigheden, vanwege de
werking van de algemene beginselen van behoorlijk bestuur, het beroep tegen een be-
lastingbeschikking mede bepalen. In de rechtspraktijk wordt aan de vorengenoemde bij-
zondere bestuurshandelingen een uiteenlopende waarde toegekend. Zo kunnen inlichtin-
gen, standpunten en mededelingen slechts in geringe mate vertrouwen opwekken; toe-
zeggingen binden de administratie veel eerder. Niet in alle opzichten wordt de recht-
spraak over deze bestuurshandelingen als bevredigend ervaren.

In deze studie is voorts de plaats in het Nederlands belastingrecht van het fiscaal com-
promis onderzocht. Een fiscaal compromis wordt gezien als een publiekrechtelijke over-
eenkomst, waarbij onder meer afspraken worden gemaakt over de wijze waarop de ad-
ministratie haar administratiefrechtelijke bevoegdheid zal gebruiken. Geconcludeerd
wordt dat een fiscaal compromis dat niet in ernstige mate met de wet strijdt in beginsel
zowel de administratie als de belanghebbende bindt, zelfs als dit ertoe zou kunnen leiden
dat een belanghebbende in strijd met de wet enigzins teveel of te weinig belasting zou be-
talen.

Ook ministeriele resoluties kunnen de omvang van het beroep tegen een belastingbe-
schikking bepalen, doordat zij bij belastingplichtigen het vertrouwen kunnen wekken
dat in bepaalde gevallen van een strikte wetstoepassing zal worden afgeweken. Dit is in
mindere mate het geval bij standaardvoorwaarden gepubliceerd in de vorm van een reso-
lutie, aangezien daaraan niet op voorhand rechten kunnen worden ontleend. Het is im-
mers niet duidelijk in welk geval de Minister van Financien zal volstaan met het stellen
van standaardvoorwaarden .

In hoofdstuk  11 is onderzocht of en in hoeverre de burgerlijke rechter een taak heeft
bij het beslechten van geschillen op het gebied van de belastingheffing. Voor de vraag
of de burgerlijke rechter dan wel de belastingrechter bevoegd is over het geschil te oorde-
len kan, anders dan bij competentieperikelen tussen de burgerlijke rechter en de meeste
andere administratieve rechters, art. 2 RO geen onderscheidend criterium bieden, omdat
de beide eerstgenoemde rechters tot de 'gewone rechter',  dat wil zeggen de rechterlijke
macht behoren. De belastingrechter is competent in zaken betreffende de heffing van be-
lastingen krachtens  art.  53  RO jo.  art. 2, lid 1, letter b, 26 en 27 AWR.

Aangezien de procedure bij deze rechter met voldoende waarborgen is omkleed, zal
de burgerlijke rechter in beginsel slechts dan optreden, indien en voor zover de belasting-
rechter geen rechtsmacht heeft. De burgerlijke rechter kan eerst een geschil worden voor-
gelegd indien de eiser zich beroept op een regel van burgerlijk recht; hij oordeelt bijvoor-
beeld ingeval de procedure voor de burgerlijke rechter in juxtapositie staat tot die bij de
belastingrechter, of ingeval de laatste niet om een oordeeI gevraagd kan worden. In de
literatuur is gediscussieerd over de vraag wat de rechtskracht is van een belastingbeschik-
king. Verdedigd wordt dat een belastingaanslag, ook al kan daar in rechte tegen worden
opgekomen, positief gezag van gewijsde heeft.
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In het verleden was de actie wegens onverschuldigde betaling soms een wijze om de
rechtmatigheid van een belastingaanslag aan een rechterlijk oordeel te onderwerpen,
maar sinds de AWR op vrijwel elke belastingheffing van toepassing is, heeft zij haar bete-
kenis voor de belastingheffing goeddeels verloren. In geen geval vormt deze actie een her-

kansing voor een verloren geschil bij de belastingrechter of voor het - om welke reden
dan ook - laten verlopen van een termijn van een rechtsmiddel. WeI lijkt een vordering
wegens onverschuldigde betaling mogelijk teneinde rente te eisen die een belastingplichti-
ge gederfd heeft door - de later verminderde of vernietigde - belastingbeschikking.

Recente rechtspraak lijkt thans een antwoord te geven op de vraag of de burgerlijke
rechter bij zijn oordeel over de (on)rechtmatigheid van een overheidsdaad direct toetst
aan beginselen van behoorlijk bestuur. Betoogd is dat deze toetsing waarschijnlijk vooral
zal plaats vinden aan de materiele beginselen van behoorlijk bestuur. Met het in een be-
lastinggeschil gewezen Jansen-arrest lijkt de Hoge Raad de reeds in het Zijpe- en

Hazepolder-arrest  en het Sdgut-arrest ingeslagen richting definitief en zonder voorbe-
houd te hebben bevestigd. Het lijkt evenwel te vroeg, aan te nemen dat de administratieve
en burgerlijke rechter over de gehele linie tot eenzelfde toetsing aan de algemene beginse-
len van behoorlijk bestuur zullen komen.

Als komt vast te staan dat een belastingbeschikking onrechtmatig is, is daarmee nog

niet beslist o f en in hoeverre de administratie op die grond tot vergoeding van schade ver-

plicht is. Proceskosten en buitengerechtelijke (advies-) kosten die door deze beschikking
zijn veroorzaakt lijken voor vergoeding in aanmerking te komen. Verdedigd wordt dat
ook de vergoeding van gederfde rente en - onder omstandigheden - van gederfde winst
geeist zou kunnen worden. Schadeplichtig wordt de administratie eerst ingeval zij ver-
wijtbaar heeft gehandeld. Onrechtmatigheid en schuld zijn twee te onderscheiden be-

grippen. Van de overheid mag een adequaat en zorgvuldig gebruik van de haar toegeme-
ten bevoegdheden worden verwacht. Daarvan is bijvoorbeeld geen sprake indien een in-
specteur met zijn handelwijze zonder redelijke argumenten ingaat tegen een duidelijke
wettekst of constante rechtspraak.

Aangezien in de fiscale rechtsgang geen spoedprocedure is voorzien is de president van
de rechtbank in kort geding bevoegd te oordelen over een door een belastingplichtige ge-
vraagde onmiddellijke voorziening in een geschil waarin onverwijlde spoed geboden is.
Van onverwijlde spoed is sprake, ingeval een gewone procedure bij de belastingrechter
of de burgerlijke rechter niet kan worden afgewacht. De laatste jaren worden de presi-
dent in kort geding steeds veelvuldiger geschillen voorgelegd. Opvallend is dat de presi-
dent de laatste tijd geneigd is bij zijn oordeel over een invorderingsmaatregel ook de

rechtmatigheid van de heffing te betrekken. Art.  15, lid 4, van de Invorderingswet blijkt
daarbij nauwelijks een hindernis van betekenis te zijn. Betoogd is dat de president ook
reeds bij een zuivere belangenafweging kan ingrijpen, zonder dat hij over de rechtmatig-
heid van de heffing een oordeel behoeft te vellen. Naast het eigenlijke terrein van de bur-

gerlijke rechter: de invordering, kan de president in kort geding ook voor heffingszaken
benaderd worden. Daarvoor is niet van betekenis dat het grondgeschil vaak door de be-
lastingrechter zal worden beslist.

In hoo fdstuk 12 is een kort overzicht gegeven van de rechtsbescherming in de Verenig-
de Staten. Met name is onderzocht op welke wijze de toegang tot de rechter is geregeld.
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In beginsel kan een belastingplichtige in de VS naast de mogelijkheid van administratief
beroep kiezen uit drie verschillende rechters: Tax Court, District Court en Claims Court.
De verschillende rechterlijke procedures hebben voor een belastingplichtige alle hun bij-
zondere voor- en nadelen. Zijn keuze zal evenwel soms beperkt worden door de (on)mo-
gelijkheid het gevorderde belastingbedrag vooraf te betalen, door de proceskosten (in-
clusief reiskosten) of door een ongunstig precedent van een bepaalde rechter. De moge-
lijkheid voor een derde zich tot de rechter te wenden lijkt ruimer dan die in Nederland.
Zo kan er over worden geklaagd dat een ander ten onrechte een gunstige ruling heeft ver-
kregen.

Het beroep inzake regulations en rulings is in zoverre beperkt, dat overeenkomstig de
Nederlandse situatie uitsluitend hun toepassing in een concreet geval kan worden aange-
vochten of bepleit. De rechter in de VS gunt de Amerikaanse administratie veel beleids-
ruimte bij de interpretatie van wetten en bij het uitvaardigen o f intrekken van regulations
en rulings.

In hoo fdstuk  13 ten slotte wordt een aantal voorstellen gedaan tot verbetering van de
rechtsbescherming. Bepleit wordt een materieelbegrip belastingbeschikking in te voeren.
Tegen een zodanige beschikking moet in beginsel beroep open staan. Aldus zou de moge-
lijkheid van beroep aanzienlijk worden vergroot. Een soortgelijk pleidooi wordt voor de
departementale beschikking gehouden. In het belastingrecht is de procesbevoegdheid
onvoldoende omschreven. Voorgesteld wordt degene wiens fiscale rechtspositie is aange-
tast door een belastingbeschikking de mogelijkheid van beroep te geven. In dat voorstel
zal een derde eerst aansprakelijk zijn voor de belastingschuld van een belastingplichtige,
nadat de eerstgenoemde een voor beroep vatbare beschikking heeft ontvangen. De thans
onvoldoende functionerende bezwaarfase kan verbeterd worden door het instellen van
een bezwaarambtenaar ofeen bezwaarcommissie. In de wet moet de verplichting worden
opgenomen dat een bezwaar binnen een redelijke termijn moet worden afgedaan. Dat
de rijksbelastingdienst rechtshulp verleent is begrijpelijk. Voordat deze rechtshulp ech-
ter voldoende rechtsbescherming kan bieden zal zij van een aantal waarborgen moeten
worden voorzien. Voorgesteld wordt de president van de belastingkamer in kort geding
te laten oordelen over geschillen betreffende de belastingheffing die een spoedeisend be-

lang hebben.
Het is wenselijk dat het parlement meer aandacht besteedt aan de fiscale rechtspositie

van de burger. In algemene zin kan uit deze studie de conclusie worden getrokken dat
de rechtsbescherming van de burger in belastingzaken op een groot aantal punten voor
verbetering vatbaar is.
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Bijlage: Deelbeschikkingen

Deelbeschikkingen in de vorm van een wettelijke 'beschikking' zijn onder andere':
- de vaststelling van een oudedagsreserve en de afnemingen ervan (art. 441 Wet IB

1964);

-  de vaststelling van aanloopverliezen (art. 52, lid 5, Wet IB 1964 en art. 21, lid 5, Wet
Vpb. 1969);

-  de vaststelling van de toevoeging aan of de vermindering van de herbeleggingsreserve
en de afrondingsreserve bij een beleggingsinstelling Cart. 8, lid 1, Besluit Beleggingsin-
stellingen);

- de vaststelling van het bedrag dat in de onbelaste reserve wordt opgenomen of de
vaststelling van het vermogen van een vennootschap in geval de koersverschillenreser-
ve in een onbelaste reserve wordt omgezet (art. 11, lid 5, Besluit Beleggingsinstellin-
gen);

-    de vaststelling van de egalisatiereserve van verzekeraars (art. 15 Besluit reserves verze-

keraars);
-  de beschikking van de inspecteur de waarde van in natura genoten loon lager te stellen

dan het volgens de normen bepaalde bedrag (art. 16 Uitvoeringsbesluit LB 1972);
-   de beschikking om de landbouwregeling in de omzetbelasting achterwege te laten Cart.

27 Wet OB 1968);
- de beschikking op een verzoek om teruggaaf van omzetbelasting (art. 33 Wet OB

1968);
-  de vaststelling van een afwijkend percentage voor de bepaling van de winkelwaarde

van zelf vervaardigde goederen (art. 17 Uitvoeringsbesluit OB 1968);
-   het niet toepassen van veilingconstructie  voor de omzetbelasting (art. Uitvoerings-

besch. OB 1968);
-  het verzoek om een levering van onroerend goed niet vrij te stellen van omzetbelasting

(art. 6 Uitvoeringsbesch. OB 1968);
-   het verzoek om aangewezen te worden als ondernemer van wie omzetbelasting ter zake

van invoer wordt geheven alsmede de intrekking van dit verzoek (art. 18 Uitvoerings-
besch. OB 1968);

-  het verzoek om ontheffing van de verplichting van art. 34 en 35 Wet OB 1968 alsmede

de intrekking of weigering van de ontheffing (art. 25 Uitvoeringsbesch. OB 1968);
-  het verzoek om teruggaaf van motorrijtuigenbelasting (art.  14, lid 3, Wet MB 1966)

1. Met deze lijst wordt geen volledigheid gepretendeerd.
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BIJLAGE: DEELBESCHIKKINGEN

De in de vorm van een uitspraak gegoten deelbeschikking zijn onder meer:
-  het besluit om een aanslag met toepassing van art. 31 (richtige heffing) vast te stellen

(art. 32 AWR);
-   het besluit over de vraag of een voorgenomen rechtshandeling onder art. 31 AWR valt

(art. 33 AWR);
-   de  beslissing of een aandelenfusie aanwezig  is  (art.  40  Wet  IB  1964);
-  de beslissing welk gedeelte bij een aandelenfusie buiten de heffing blijft Cart. 40, lid

6, Wet IB 1964);
-   de herziening van de vaststellingvan de oudedagsreserve, van de afneming of het geza-

menlijk bedrag  van de afnemingen  (art.  441,  lid  2,  Wet  IB  1964);
-   de herziening  van een vastgesteld aanloopverlies  (art.  52,  lid  6,  Wet  IB  1964 en art.

21, lid 6, Wet Vpb. 1969);
-   de  beslissing  of een herkapitalisatie aanwezig is  (art.  58  Wet  IB  1964);
-   de herziening van de vaststelling van het minimum en het maximum van het beginsaldo

van de egalisatiereserve van een verzekeraar  (art.  15,  lid 4, Besluit reserves verzeke-
raars);

-  een gehele of gedeeltelijke vrijstelling, vermindering, ontheffing of teruggaaf van ge-
meentelijke belasting (art. 289 gemeentewet).
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Summary

The title of this study is'The judicial protection of the taxpayer': an analysis of the stand-
ing of appeals and the scope of the judicial review of the assessments of the tax ad-
ministration. This study is restricted to the national taxes. Other taxes, such as local

taxes, are not included. Neither is collection of tax included in this book. The research

was ended on July  1,  1985.
An historical analysis is made in chapter 2 0 f the period starting with the introduction

of the'Stelselwet' in 1821. The way judicial protection evolved from the early nineteenth
century until 1956 - at which time the jurisdiction on tax matters was transferred to the
'Courts' - is demonstrated by two tax laws. The first, the 'Patentrecht', a tax levied on
the exploitation of a profession, trade or business, was in force from 1813 until the in-
troduction in  1893 of the'Wet op de belasting op bedrijfs- en andere inkomsten', a kind
of income tax. The other tax law is the'Personele belasting', levied from 1896 until 1980.

The jurisdiction in fiscal matters was until 1892 in the hands o f'Gedeputeerde Staten',
the provincial authorities. The most important judicialinstances between 1892-1956 con-
sisted  of the 'Raden van Beroep', special tax courts which continued to exist until  the
jurisdiction of almost all tax matters was transferred to the special tax chambres at the

(five) courts: 'Gerechtshoven' . From 1914 an appeal to the Supreme Court (Hoge Raad)
has been possible; the appeal-function (cassatie) is rather restricted, because basically on-
ly judicial errors o f the Gerechtshof can be restored. Analysis shows that judicial protec-
tion of the taxpayer has improved considerably since the early nineteenth century.

In the International Covenant on Civil and Political Rights and the European Conven-
tion on Human Rights the citizens of the Contracting States are guaranteed an access to

a fair and public hearing by an independent and impartial tribunal in the event a civil
right or obligation is violated. In this study it is argued that certain tax-assessments may
be considered the violation of a civil right, although the levying of tax is of a public,
rather than of a private nature. If the tax imposed on a citizen interferes directly and
materially with one's civil rights, for instance the right to practice a profession or carry

on a trade, one has an access to a tribunal. In Dutch tax law, however, only against some
measures prescribed by law. access is provided to the specialized tax-chambers of the
Gerechtshof. In the non-prescribed cases one must hope that the civil tribunal
(rechtbank) will grant permission to litigate. Access to the civil tribunal requires,

however, that the plaintiff can formulate his claim in civil terms.
The access to court is not formulated as a (constitutional) right. If Dutch legislation

were to prevent the access to an independent and impartial tribunal it could be set aside
by the International Covenant and European Convention, which are binding on the
courts.
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SUMMARY

An analysis has been made of the measures of the tax administration, other than the
promulgation of rules which can be applied generally, against which judicial review is
provided. The most important of these measures are the assessments made by the tax in-
specter. A review by the specialized tax chambers ofthe court cannot be obtained against
factual measures of the tax inspector, and private rulings and determination-letters of
the Minister of Finance. About these measures however, a taxpayer can complain by
sending a letter to the 'Ombudsman', an independent officer appointed by the Parlia-
ment, who will ascertain whether the complaint is justified. If so, he will issue a report
to the Ministry of Finance. The Ombudsman can publish the report as well.

If a taxpayer does not agree with the tax burden imposed on him he can protest against
the assessment. The Dutch tax law provides that this objection willin general be reviewed
by the inspector who has made the assessment. It is argued that an appeal-procedure
before an appeal-commission or a special appeal-officer can avoid personal grievances
against the officer who has imposed the tax. A disadvantage of the Dutch situation is
the lack of a time schedule, within which the administration has to decide on the protest.

It is not easy to determine who has standing to appeal to the tax chamber of the court.
In general the recipient of an assessment can file a petition to the court. There are,
however, persons who, without being the subject of the imposed tax, can be held liable
for the taxpayer's obligation to pay. These liabilities can be found in the Civil Code (e.g.
spouses or partners), but also in the various fiscal statutes. In general such a liable person
will not receive an assessment from the administration, but merely a notice. An appeal

is probably not provided against such notice. It is argued that a liable person must also
have access to court.

A petition to the court must be filed within two months after the day indicated on the
assessment. The taxpayer bears the risk that a petition is not timely filed, unless the tax
administration has made an error, e.i. by giving false information on the possibility of
a petition.

A serious illness or a detention may constitute another reason for disregarding the
time-limit. It is argued that it is more efficient to abolish the prescribed separate pro-
cedure which is used for a not timely filed petition and to insert this procedure into the
main procedure.

The scope of the judicial review by the tax chamber is analyzed. A review is in most
instances limited to the assessment on the one hand and the petition on the other hand.
The administration cannot change the assessment except in a way, favourable for the tax-
payer. If the inspector discovers facts which he did not know at the time of the assess-

ment, he can make a reassessment, which shall, however, not interfere with the current
procedure. Also against such reassessment judicial review can be obtained. The plaintiff
may change his grievance even after filing his petition.

The court is not actively involved in finding the facts unless they are decisive for the
determination ofjurisdiction ofthe court or the standing of the taxpayer. Once the court
has decided to overrule the decision of the administration, it will not instruct the ad-
ministration to change the assessment, but it will change the assessment itself. It may
even change the decision in the event the administration has discretionary powers, as is
the case if a fiscal penalty has been imposed. The tax administration is not generally
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SUMMARY

bound by its earlier assessments. An error in the assessment ofthe income tax in one year
will therefore not influence the imposition of income tax in a later year. However, the
taxpayer can bebound by having chosen an acceptablemethodofaccounting in anearlier
year with respect to the determination of the profits of a trade or business for tax pur-
poses.

Losses incurred in one year will not always be determined by the tax administration.
No income tax or corporate income tax will than be levied, but if a loss is o ffset against
a later year's profit, the amount of the loss can first be determined in the appeal pro-
cedure against the assessment of the year in which the profit has been offset.  It is argued
that the tax inspector should determine  a  loss by sending a 'determination-letter',  that
can be annulled by the court.

The tax administration can sometimes bind itself by giving information or rulings. The
general principles of law - as the 'Hoge Raad' ruled - may cause a binding of the ad-
ministration by indicating its attitude. Particularly if the administration has given a
private ruling to, or reached an agreement with, the taxpayer, it is bound, unless the rul-
ing of agreement conflicts considerably with the law. The administration can also be
bound by regulations and rulings promulgated by the Minister of Finance.

Once (the tax-chamber of) a court has no jurisdiction a taxpayer can bring a suit before
the civil tribunal (rechtbank). The tribunal can not only grant claims but also an injunc-
tion. Moreover, the civil tribunal where it considers that the administration has violated
the law, can condemn the administration to reimburse the loss of interest. A taxpayer
can also apply for immediate judgment. Unlike the tax-chamber of a court, the civil
tribunal can settle a case by summary proceedings, also by granting an injunction. It is
argued that the tax-chamber of the court, being better equipped to decide tax cases,
should also have the power to settle a case in that way.

In chapter 12 a short survey is given of the protection of the taxpayer in the United
States. The book is completed by some proposals to improve the judicial protection on
the Dutch taxpayer.

This study leads to the conclusion that the legal protection of the taxpayer needs im-
provement in many respects.
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competentie      128, 129 belastingheffing 41
eisen       124, 226 bepaling (determination)  39
indiening 127 en publiekrecht  39
intrekking 128 Europees Verdrag  37
positieverslechtering 134 Claims Court
splitsing 126 bevoegdheid 352
uitspraak  85, 87,136 Combinaties

Bezwaartermijn   50, 91, 186 e.v. belastingplicht 149
aanvang 187,190 Competentie: zie Bevoegdheid
einde 192 Competentie naar functie   75
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Convenant: zie International Verdrag Dwingend recht  250
Conversie

belastingbeschikking  87, 129 Eindbeschikking
Curandi carry-back beschikking  302

recht van bezwaar en beroep 170 uitspraak bezwaarschrift  301
Erfopvolgers

Dagtekening recht van bezwaar en beroep      167,
belastingaanslag 90 169

termijn 187 Etikettering
Deelbeschikking   282 e.v. foutieve   276,279 e.v.

gebondenheid kwalificerende herziening beroep navorderingsaan-
- 284,286 slag 298
gebondenheid kwantificerende Europees Verdrag tot bescherming van
- 285,286 de rechten van de mens en de funda-
richtige heffing 299 mentele vrijheden   33

Deficiency 349 administratieve boeten  44
Definitieve aanslag 87 belastingzaken 47

beroep  293 civil rights   37
termijn 92 griffierecht 235

Departementale beschikking 69,74, strafrecht 45
95,102 toegang tot de rechter (art. 6)   35

beroep  107

generieke 106 Feitelijke handelingen
onrechtmatige 336 - beroepsmogelijkheden    114, 333
rechtskarakter 103 - van de belastingadministratie   69,

rechtskracht 287 113

speci fieke 102 Feiten
Devolutieve werking 259,328 betwiste 257

toetsingsbevoegdheid 290 stelplicht   254 e.v.
DIR-beschikking 288 Fiscaal compromis   104,311
Directe belastingen afstand beroep  181, 183, 244

historie 16 e.v. beroep  313
Directeur gebondenheid 314

bevoegdheid 74 rechtskarakter 313

Discretionaire beschikking  72, 261, Fiscale eenheid 103, 161
266 Fiscale voorvragen

District Court bevoegdheid burgerlijke rechter
bevoegdheid 352 327

Dividendbelasting Formele belastingschuld    71
inhouding    190 Formele rechtskracht

Domiciliekeuze 228 belastingbeschikking 93
Doorbraakarresten 316 Foutenleer 274
Doorzendverplichting    126, 128, 195, aantasting belastingbeschikking

196 274
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afschrijvingsfouten 281 instelling 25
boekingsfouten 277 Geruisloze overgang
etikettering 277 voorwaarden 108

stelselfouten 277 Gezag van gewijsde, rechterlijke uit-
Functionele competentie 75 spraak  288

inspecteur 75 Goed koopmansgebruik  276
Fundamentum petendi 254 Gri ffierecht      184,  234

bevoegdheid rechter 321 betaling 236
vrijstelling 236

Geadresseerde 143 Grondwet
Gebonden beschikking  72, 261 bevoegdheid rechterlijke macht   57

toetsing 292 rechtsbijstand 59
Gebondenheid toegang tot de rechter     28 e.v.,  55

aan andere belastingbeschikking
287 Hardheidsclausule

aan eerdere belastingbeschikking bevoegdheid 263
271, 272,288 Nationale ombudsman 116

bij winstbepaling 279 Heffing van belasting
deelbeschikking   282 e.v. kort geding   347
departementale beschikking 287 Herstel verzuimen/fouten belastingbe-
fiscaal compromis 314 schikking  90, 134, 139, 144, 148
rechterlijke uitspraak   288 e.v. Hoge Raad

Gebondenheid van de rechter aan vor- doorzendverplichting    195
dering en verweer 246 Hoorplicht   119, 129
beperking tot geschil  246

Gebrekkige belastingbeschikking 95, Indeling tariefgroepen/classificatie
96                 patentrecht 9
aanvulling 244 Inhoudelijke competentie
adressering 144 inspecteur  75

Gedeputeerde staten Inhouding     112
belastingplichtige 164 Inhoudingsbelasting    112,190
beroepsinstantie 18 Inhoudingsplichtige 146
procesorde 20 Inlichting  76,309

Gefailleerde Inspecteur
recht van bezwaar en beroep 170 bevoegdheid  74,75,76,263,265

Gemachtigden 177 e.v.

bevoegdheid 224 functie   75,76
verzuimen 207 onbevoegde  125, 129

Generieke departementale beschikking Instructie
106 Gedeputeerde Staten  20

Gerechtshoven, belastingkamer van Internationaal Verdrag inzake de Bur-
bevoegdheid 62 gerrechten en de Politieke Rechten
doorzendverplichting 195 individueel klachtrecht   30
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rapportageprocedure 30 beroep  123, 220, 307

rechtskracht 30 motiveringsplicht 218
statenklacht 30 prorogatie 122
toegang tot de rechter   31

Interne compensatie, leer van 134 Loonbelasting
Intrekking bezwaar en beroep   147

belastingbeschikking 243 bezwaartermijn 190
bezwaarschrift 128

beroep 183 Materiele belastingschuld   71

gri ffierecht 184,236 concretisering 265
Invordering Materiele procesgelijkheid   239

'Civil rights and obligations' 49 Materiale rechtskracht

kort geding    344 e.v. belastingbeschikking 93
Mededeling. 309

Ius de non evocando 59 Minderjarigen
recht van bezwaar en beroep       170

Juridische fusie Minister van Financien

belastingplichtige 162 bevoegdheid  74, 263, 264
geven interne instructies   77

Kennisgeving Ministeriele resoluties   316 e.v.

aanslagbiljet 82 Mondelinge behandeling
uitspraak 140 termijnverlenging 205

Ketenaansprakelijkheid   155 e.v. Motiveringsplicht
Klachtrecht, individueel beroepschrift   218 e.v.

Europees Verdrag 33 beroepschrift kwijtscheldings-
Internationaal Verdrag 30 besluit 220

Kohier 82 richtige heffing   299
Kort geding   343 e.v. uitspraak  137, 219

bevoegdheid president 343 Mijnrecht   18
heffingszaken 347
invorderingszaken   344 e.v. Naheffingsaanslag
spoedeisend geding 344 algemeen      135

Kwalificatie beroep  297

belastingbeschikking 86 prorogatie    122
Kwalificerende deelbeschikking 285, termijn 92

286 Nationale ombudsman

Kwantificerende deelbeschikking 284, bevoegdheid      115
286 doorzendverplichting   117,  196

Kwijtschelding feitelijke handelingen      115
administratieve boeten 306 Navordering in de VS   350, 352
ambtshalve 266 Navorderingsaanslag  87, 94, 134, 251
beoordeling door de rechter 53 beroep  123.223,289

Kwijtscheldingsbesluit 70,139,266 beroep, omvang  242,273,298
administratieve boeten 306 foutenleer 277
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termijn 92 ontvangst beroepschrift      195
'Ne bis in idem'-beginsel 128,136, Ondertekening

148,154,158 beroepschrift 226
Ne ultra petita 246 Onrechtmatige overheidsdaad
Nietigheid algemene beginselen van behoorlijk

belastingbeschikking  96, 145 bestuur 333
Nieuw feit 89,252 burgerlijke rechter   332,338
Nihil-aanslag schadevergoeding  337,339,340

beroep 294 Onroerend-goedbelasting
Non-existente belastingbeschikking belastingplichtige    149

96                                                       Ontvanger
bevoegdheid 74

Omvang van de rechtsstrijd Ontvangsttheorie      192
aanvulling, wijziging feiten door Ontvankelijkheid beroep
partijen 255 algemeen   123, 141 e.v., 214 e.v.
aanvulling, wijziging feiten door motiveringsplicht 218
rechten 256 prorogatie       122

aard belastingbeschikking  240, 247 rechtsverwerking    180 e.v.
administratieve boeten 304 termijnoverschrijding    186, 196
algemene beginselen van behoorlijk Ontvankelijkheid bezwaar  123, 141
bestuur 291 e.v.

beperking tot geschil 246 meerdere bezwaarschriften 126

beroep   154,240, 242,244,246,259 termijnoverschrijding      187
carry-backbeschikking 302 Onverschuldigde betaling   329,331
definitieve aanslag 293 burgerlijke rechter   331,339
gebondenheid rechter 246 Openbare orde
naheffingsaanslag 297 omvang rechtsstrijd  250
navorderingsaanslag 242,243,289, Oproepplicht    119,  129
294,298 Organen van de belastingadministratie

openbare orde 250 69,77
richtige heffing 299 bevoegdheid 263
stelplicht, feiten 254,257 Oudedagsreserve
toetsingsgronden 290 beroep  295

uitspraak bezwaarschrift 301 deelbeschikking 284
Verenigde Staten, ,regulations 355 Overgang onder algemene titel
Verenigde Staten, rulings 355 erfopvolgers    167
verliesverrekening 243 recht van bezwaar en beroep       160
wijziging omstandigheden   257

Onbevoegde Patentrecht 9
herstel verzuim 231 aanslagbelasting       10
herstel verzuim, indiening beroep- indeling tariefgroep/classificatie   9
schrift 224 reclamatie/bezwaar      11

herstel verzuim, inspecteur 125, Personele belasting   12 e.v.
129, 195 bezwaar en beroep      12,119
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grondslagen 12 aansprakelijke  153,156
Positieverslechtering combinatie 149

door beroep in de VS 350 derden 158

door bezwaarschrift 134 fiscale eenheid 161

in beroep 240 in de Verenigde Staten  354
kwijtscheldingsbesluit     139, 246 intrekking 183

Postvertraging  201, 208 juridische fusie  162
Precedenten in de VS 352 minderjarigen, curandi, gefailleerden

Preliminaire procedure 170

termijnverlenging 204 privaatrechtelijke rechtspersoon
President van de rechtbank 160

bevoegdheid kort geding 343 publiekrechtelijke rechtspersoon
Procesbevoegdheid 163

zie Recht van bezwaar en beroep publiekrechtelijke rechtspersoon,
Proceseconomie gemeente 165

zie Beginsel van de proceseconomie publiekrechtelijke rechtspersoon,
Procesorde provincie   164

Gedeputeerde Staten 20 publiekrechtelijke rechtspersoon,
Procespartij waterschap    165

zie Recht van bezwaar en beroep rechtsopvolgers  166, 169
Procureur 177 rechtsverwerking     180 e.v.

volmacht 178,225 vertegenwoordiging      174,  224
Prorogatie 121 Recht van petitie
Publiekrechtelijke overeenkomst feitelijke handelingen     115

zie Fiscaal compromis Rechtelijke instanties in de VS
Publiekrechtelijke rechtsbetrekking competentie 351

bepaling privaatrechtelijke rechtspo- - Circuit Court 353

sitie 39,47 - Claims Court   351
- District Court 351

Raden van Beroep 20 - Tax Court 351

doorzendverplichting 195 Rechterlijke macht
taak 23 algemeen 67
voor de directe belastingen 23 bevoegdheid 57
voor de directe belastingen, be- Rechtsbescherming  2,29,59
voegdheid 61 afstand 180

voor de directe belastingen, histo- Arob-rechter 64
rie 23 belastingrechter  61, 67
voor de personele belasting 22 burgerlijke rechter  60,158, 319
voor de vermogensbelasting 21 e.v.

- instelling 21 departementale beschikking   107
Rapportageprocedure Europees verdrag  35

Internationaal Verdrag 30 Europees verdrag, administratieve
Recht van bezwaar en beroep 141, boeten 44

172 e.v., 222
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Europees verdrag, civil rights 37, rechterlijke uitspraken   288
41 rechterljke uitspraken in de VS   351
Europees verdrag, kwijtschelding regulations (VS)   355
53                                                      rulings (VS)   355
Gedeputeerde Staten 18 Rechtsopvolgers
Grondwet 55 onder bijzondere titel   169
historie  8, 16, 25 overgang onder algemene titel   166,
historie, patentrecht 11 167

historie, personele belasting 12 recht van bezwaar en beroep    166
in de Verenigde Staten   348 e.v. Rechtspersonen
internationaal verdrag 30 privaatrechtelijke, beroepsbevoegd-
Nationale ombudsman 115 heid 159

nietigheid 99 publiekrechtelijke, beroepsbevoegd-
op grond van verdragsbepalingen heid 163

28 publiekrechtelijke, gemeenten   165
universele verklaring van de rechten publiekrechtelijke, provincies  164
van de mens 29 publiekrechtelijke, waterschappen

Rechtsbijstand 165

algemeen 174 Rechtsverhouding, fiscale  142,147,
art. 6 Europese Conventie 55 172,173

belastingadministratie 175 Rechtsverwerking    180,182,183
grondrecht 59 Reclamatie

Rechtsdwaling patentrecht  11

termijnverlenging 211 Reformatio in peius
Rechtsgang zie: Positieverslechtering

Arob-rechter 60 Regulations in de VS   355
belastingrechter 60 interpretatieve 356
burgerlijke rechter  61, 158, 319 legislatieve 356

Rechtsgevolgen belastingbeschikking Relatieve competentie
aanvang 89 inspecteur 75

Rechtsgevolgen departementale be- Resoluties 316
schikking  102, 105 toetsingsgrond 291

Rechtshandelingen van de belastingad- Richtige heffing  299
ministratie 69 Richtlijnen  267, 316

Rechtskarakter departementale be- regulations (VS)  355
schikking 103 toetsingsgrond 290

Rechtskracht Ruling    315
belastingaanslag 273 in de VS  355
belastingbeschikking 93,271,330 in de VS, letterruling   356 e.v.
departementale beschikking 287 in de VS, revenue ruling   356
Europees Verdrag  33 e.v. private ruling   356 e.v.
Europees Verdrag in belastingza-
ken  41 e.v., 47 e.v. Schadevergoeding bij onrechtmatige
Internationaal Verdrag 31 daad  337
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ZAKENREGISTER SteZZingen behorende bid Ch.J. Langereis: FiscaZe rechts-

bescherming
Verdragsbepalingen vertraging 202

toegang tot de rechter  28 e.v. Verzendtheorie 192

Vergunning Verzuimen
prorogatie 121 belanghebbende  203, 208 1. Met de verdwijning van de negatieve aanslag is er van de
vertegenwoordiging 179 belastingbeschikking, hersiel 80, Wet investeringsrekening weinig meer over dan een zeer--

Verhogingen 304 133,139, 144,148, 200,213 e.v.,
gecompliceerde versie van de in 1978 afgeschafte inves-zie ook Administratieve boeten 231 e.v.

Verklaring van onvermogen 237 belastingbeschikking, termijn  232 teringsaftrek.
Verlies beroepschrift  213 e.v., 222 e.v.,

beroep 295 231 e.v.
2. Het is vanuit een oogpunt van efficiency wenselijk dat de

Verliesverrekening door derden, postvertraging   201,
aanloopverlies 286 208                                        vennootschapsbelasting op aangifte wordt voldaan.

aantasting belastingbeschikking foutenleer 247

273 van de belastingadministratie     191,

carry-backbeschikking 302 197,207              i                    3. De Nederlandse belastingwetgeving is - zelfs met inbegrip

van de Tweeverdienersregeling - in vergelijking met die vanomvang van het beroep 243 vertegenwoordiging   208 -
Vermelding rechtsmiddelen 139,199 Voldoeningsbelastingen      11:, 189 andere geindustrialiseerde landen, zoals West-Duitsland
Vermoeden van onschuld art. 6 in de Verenigde Staten   348

en de Verenigde Staten, zeer eenvoudig te noemen.
Europese Conventie 52 Volmacht
verhogingen 305 overlegging   178,225,232

Vermogensbelasting, Wet op de Voorlopige beschikkingen J(U 4. Voor de rechtsontwikkeling zou het beter zijn geweest indien
bezwaarprocedure 121 Voorzittersbeschikking

de Hoge Raad bij zijn beslissing in het arrest van 20 febru-Vernietigbare belastingbeschikking termijnverlenging 206 '
ari 1985, BNB 1985/128, het Europese Hof van Justitie te96,144 Vorm(voorschriften)

Verschoonbaarheid belastingbeschikking 82296. Luxemburg de vraag had voorgelegd of de administratie zich
termijnoverschrijding  196, 197, 201 bezwaar 124

op een communautaire rechtsnorm mag beroepen die strijdigVerstrekken inlichtingen uitspraak      136
is met nationale regelgeving.bezwaarfase 130 Vrije beschikking   72,261,465  F

Vertegenwoordiging  174, 177, 179 Vrijstelling van griffierecht   236
adressering 229 -·                  5. Een hoog griffierecht in belastingzaken is een daadwerkelijke
gemeenten 165 Weigering

belemmering in de toegang tot de rechter, die in strijd isminderjarigen, curandi, gefailleerden te beschikken   70, 187
170 uitspraak bezwaarschrift .133 met artikel 6 van de Europese Conventie.
privaatrechtelijke rechtspersoon Wet Ketenaansprakelijkheid     155
159 Winstbelasting, Besluit op de

provincies 164 bezwaarproce(lure    121       " - 6. De versterking van de rechtsbescherming tegen de overheid

publiekrechtelijke rechtspersoon Wijziging door middel van wetgeving is de afgelopen 25 jaar aan het
163 beroep/vordering 245 ; belastingrecht voorbij gegaan.verzuimen 208 etikettering 280
waterschappen 165 inhoud belastingbeschikking   244

Verzending omstandigheden 257
aangetekend      188
belastingbeschikking 198 Zetters, college van   10,13
uitspraak    140, 188
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omvang schade 340 Territoriale competentie
verwijtbaarheid 341 inspecteur 75

Specifieke departementale beschikkin- Terugverwijzing door de belasting-

7. De toepassing van de zogenaamde verzwakte structuurregeling gen  102 rechter

van het vennootschapsrecht op internationaal opererende con-
Splitsing bezwaarschriften     126, 222 naar de administratie   259
Standaardvoorwaarden 317 Toegang tot de rechter   28

cerns met een centrale leiding in Nederland geeft aanleiding fiscale eenheid 103 codificatie  28,60

tot veel interpretatieverschillen en heeft vele concerns geruisloze overgang 107 Europees Verdrag   35

genoopt hun concernstructuur te herzien. Standing Europees Verdrag, eerlijke behande-
zie Recht van bezwaar en beroep ling 49

Standpunten 309 Europees Verdrag, ius de non evo-
8. Franz Kafka had de vervreemding van de hoofdpersoon in Statenklacht cando  28,59

'Der Prozess' niet raker kunnen treffen dan met de enkele Europees Verdrag 33 Europees Verdrag, onafhankelijke

Internationaal Verdrag 30 rechter  48

letter K. Europees Verdrag, openbare uit-Stelplicht 254
aanvulling en wijziging door partijen spraak      51

9. De nieuwe titel van universitair hoofddocent doet onvoldoen- 255 Europees Verdrag, rechts-

aanvulling en wijziging door rechter bijstand 55
de recht aan de eis dat de te benoemen functionaris zich in 256 Europees Verdrag, termijn  50

het bijzonder moet hebben gekwalificeerd door wetenschappelijk Stelselfouten 276 Europees Verdrag, vermoeden van

onderzoek. afschrijvingsfouten 281 onschuld 52

Stelselwet      18                                                                             zie ook Rechtsbescherming

Stelselwijziging 276 Toetsingsgronden rechter  290
10. De wijziging van de naam Katholieke Hogeschool Tilburg in afschrijving 281 belastingaanslag 292

Katholieke Universiteit Brabant zonder plaatsaanduiding is overheidshandelingen 334
Tax Court   349 e.v. Toezegging  76,309

een vorm van kapitaalvernietiging: zo was Katholieke Univer- bevoegdheid  351 e.v.
sitaire Instellingen Tilburg ook mogelijk geweest. Tenaamstelling aangiftebiljet   150 e.v. Uitspraak

Termijn 185 beroep  123, 328

aanvang 187 e.v. bezwaarschrift 70
11. Vanwege de geringe bijdrage aan een evenwichtig voedingspa- belastingbeschikking  92, 145 bezwaarschrift, beroep       301

troon enerzijds en een hoog vet- en zoutgehalte anderzijds beroep 91,140,185 bezwaarschrift, inhoud    86,136

van chips, zoutjes en soortgelijke 'voedingsmiddelen' zal de bezwaar  91, 122 bezwaarschrift, termijn      131

fabrikant wettelijk verplicht moeten worden de verpakking
bezwaar, afdoening 131 bezwaarschrift, vernietiging  86
einde 192 e.v. bezwaarschrift, verzending   140

ervan te voorzien van de waarschuwing dat de inhoud schade- onbevoegde instantie 195 Uitspraak

lijk kan zijn voor hart en bloedvaten. overschrijding 196,236,237 gezag van gewijsde   288

verlenging 203 openbaar  51

Termijn rechterlijke behandeling Ultra petita   246
12. Amerikaanse burgers gaan er bij de huidige annulering van Europees Verdrag 50 Universele Verklaring van de Rechten

bezoeken aan Europa vanwege mogelijke terroristische acties Termijnenwet (Algemene) 194 van de Mens

ten onrechte aan voorbij, dat de kans dat zij in de Verenigde Termijnverlenging  130, 145, 195 e.v., rechtsbescherming 29
202 e.v., 207 e.v.

Staten door een vuurwapen van een medeburger worden getroffen

vele malen groter is.
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