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SAMENVATTING Q~ ~r0

I n 2014 heeft de Franse belasting- ~

dienst de Luxemburgse belasting-

dienst een verzoek om inlichtingen ~~'

toegezonden in het kader van het onderzoek van de

fiscale situatie van de vennootschap Haar Frans

recht Cofima SAS. Dit verzoek betrof verschillende

i nlichtingen over de moedermaatschappij van

Cofima, de naamloze vennootschap Haar Luxem-

burgs recht Berlioz Investment SA (hierna: Berlioz).

Naar aanleiding van dit verzoek om bijstand heeft de

Luxemburgse belastingdienst Berlioz gelast diverse

intichtingen to verstrekken. Berlioz heeft aan dit

bevel gevolg gegeven, met uitzondering van de

gevraagde namen en adressen van de vennoten van

Berlioz, het bedrag van de aandelen van elke

vennoot en het participatiepercentage van elke

vennoot. Deze weigering heeft geleid tot een een

administratieve boete van € 250.000.

Berlioz heeft Haar aanleiding van deze boete beroep

i ngesteld met het verzoek to onderzoeken of het

bevel tot het verstrekken van inlichtingen gegrond

was. Het Luxemburgse Tribunal Administratif heeft

echter geoordeeld dot hierover geen inhoudelijke

uitspraak hoefde to worden gedaan.

In hoger beroep heeft het Cour administrative

(hoogste bestuursrecht Luxemburg) hierover preju-

diciele vragen gesteld aan het HvJ. Het HvJ oordeelt

als volgt:

1. Een lidstaat mag in zijn wetgeving voorzien in een

geldboete voor een justitiabele die weigert

' Zie artikel 11 WIBB.
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i nlichtingen to verstrekken in het kader van een

uitwisseling van inlichtingen tussen belastingau-

toriteiten.

2. De justitiabele aan wie de boete wordt opgelegd,

heeft het recht om tegen de wettigheid van dat

besluit op to komen.

3. Er moet sprake zijn van een 'verwacht belang' bij

de lidstaat die de inlichtingen opvraagt. Anders

hoeft de aangezochte lidstaat geen gevolg to

geven aan het verzoek. Bovendien kan dan tevens

geen sanctie worden opgelegd als de justitiabele

weigert de gevraagde inlichtingen to verstrekken.

4. De aangezochte lidstaat moet niet alleen for-

meel, maar ook inhoudelijk toetsen of er sprake

is van een gerechtvaardigd ~verwacht belang'.

5. Als een justitiabele op komt tegen een in het

kader van het niet verstrekken van inlichtingen

opgelegde sanctie, is de rechter niet alleen

bevoegd om de opgelegde sanctie to herzien

maar ook om de wettigheid van dat bevel to

toetsen. Bij de voorwaarde van de wettigheid van

dat bevel op het punt van het verwachte belang

van de gevraagde inlichtingen, beperkt de rech-

terlijke toetsing zich tot de vraag of een dergelijk

belang niet kennelijk ontbreekt.

Min of meer conform Conctusie A-G Wathelet.

NOOT
Context

IZichtlijn 201116 betreffende de administratieve samen-

wc1rlcing ophet gebied vari de belastingen is in Nederland

geimplemcnteerd door middcal van de W I~3I3. Per 1 januari

2014 is die wet g~wijzigd, waardoor de rechtsbescher-

ming van dc~ Nederlandse b~lastingplichtige drastisch is

verminderd. Waar men in Nederland eerst nog een lcen-

nisgeving anteing inxalce het buitenlandse inlirhtingen-

veizc~ek of Uij de spontane uit~visseling van inf~rmatie, is

die kc~nnis~;eving per 2014 af~;eschaft. Tegelijlcertijd is in

C11E' WC'[SW3J7.1~,'1I1~ OQIC ~l~t TC'Ctli Up UC'7.W~aI~ tegc~n de iti-

formatic~-ui~wisseling komen to vervallen.

D~ WIRB lcc~nt c~~~n zclfscandi~;~ sanctiebepalin~;.l Op

groiid daaivan kan een belastingplichtige die niet mee-
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werlct aan het verstrelcicen van de verzochte inlirhtingen

een bestuurlijlce bc~ete2 worden opgelegd of zelts worc~en

geconfronreerd m~~t strafvervalging. Het is dus oolc voor

Nederlandse t~elastingplichtigen van belang to weten dat

zij in een procedure naar aanleiding van een dergelijlce

boete of straf'vervol~~ng. het onderliggende inlichtingen-

verzoelc inllotidelijlc mar~~inaal lcunnen laten toetsc'11 ~>n

dat zij — zij hit laeperlct — zecht hebben op toegang ror

het ori~rinele inlirhtingenverzoek uit het buitenland.

Rechterlijke toetsing
Conform zijn eerdere jurispilidentie~; oordeelde het HvJ

in dc~zen dat een Uelastingplirhtige een Ueroep kan doen

op llet Handvest van de grondrerliten van de rttropese

Unie (hierna: Handvest), wanneer aan hc~m c~en hosts

wordt opgelegd wegens het weigemn to voldoen a~in ~~en

inlichtingenvet7oel: Haar aanleidin~ van Riclltlijn

2011!16. Uolc wannest• die sanctie niet ~;eldt als c~mzet-

tingvan cieze richtlijn, maar wel toepassingvan Richtlijn

2U 11!16 beUU~;t.

Doordat het Handvest van toepassing is, oordeelt het HvJ

dat belastingplirhtigen dismet een hosts voor niet naka-

ming van C'C'Il inlir}itingenverzc~elc woi-dc~n gerc~nfi•c~ti-

teerd op ~;rond van artilcel 47 f-iandvesc`~ oak het recht

hebben d~ rechtmatigheid van het inlichtingenverzoek

ze1C door cen rechter to laten toetsen. Dat is mooi, want

ine~ de wijziging van de WIBB per 2014 was een mchter-

lijlce rechtmatigtieidstoets vas het internationals informa-

tie-uitwisselingsverzoelc in principc~ lcoinen to vetv~~llen.

lloor toepassing van het Hancivest lcrijgen ook Neder-

landse belastingplichtiben in sotnmige gevallen torte

weer die rnogelijklieid. In ell: ~;eval wanneer zij inet c~en

hosts warden geconfronteerd doordat nisi aan cen

WIBB-vec~plic'lltlll~; 1S VOIC~Oen.

Reikwijdte artikel 47 Handvest
Ik vraag mij of of dc~ bescherming van artike147 Handvest

niet vc~rder inoet gaan, zod~it rec:hterlijke rcaersing van een

internarionaal inlichtingenverzoek ook aan de orde zou

zijn wannec~r (nog} ge~~n sancciemaatregel in het spel is.

Dit kan volgens mij niet uit dit arrest ~vorden afgeleid nu

~r heel dtiidelijk een i•eclitsin~;aT1g was gec~~e~~c~rd tnet de

o~gelegcic~ boeCe. Maar het zou op basis van de jurispi-ii-

cientic~ van het HvJ wel gerechtvaardigd lcunnen zijn. Im-

mc'I'S Ilet HvJ lieeft bepaald dat hc~t Handvest van toepas-

sing is wanneer een nationals regeling binnen de wer-

lcingssfeer van het FU-recht valt. Naar mijn mening be-

perkt het U1LVO~T~I7 v1n Uniererht zich niet tot het

opleggen van saneties, maar stml:t }iet zic}i joist oolc iiit

tot de r~guli~~re uitvo~iing etvan. De uitwisseling van in-

formatic~ tussen landen is voor bel~istingplichtigen

enoi•m in~,*~-ijpend. Bc~lastiiigplirhtigen ziei~ zich ~econ-

fi•ontcac~rd met vragen als:

• worden hun gegevens door een belastingautoriteit vas

een andei•e staat wel behooi•lijlc geh~imgeliouden?

• word~n hun gegevens nisi onrechtmatig gebruikt?

• zijn de verstrelcte gegevens uberhaupt wel correct?5

Uat lcwalificeert wat mij U~~tref't steeds als een inbreulc op

mcht~n c~nlof vrijheden van belasting~lichtigen. Der-

halve zou artike147 Handvest wat mij becreft van toepas-

sing iiioeten worden verklaard in geval van een acimini-

stratief onderzoelc na~~r a~inleiding van e~~n internatio-

naal intormatie-uitwisselingsverzoek.

Lisa van Esdonk-Bongaarts

Hertobits advucaten

Z Ter hoogte van maximaal de vierde categoric (strafrecht, thans € 20.500!.

3 HvJ 26 februari 2013, C-617/10 (~kerberg Franssonl, ECLI:EU:C:2013:105.

4 Artikel 47 Handvest luidt (voor zover relevant!: 'Eenieder Wiens door het recht van de Unie gewaa~borgde rechten en vrijheden zijn

geschanden, heeft recht op een doeltreffende vaorziening in rechte, met inachtneming van de in dit artikel gestelde voorwaarden.

Eenieder heeft recht op een eerlijke en openbare behandeling van zijn zaak, binnen een redelijke termijn, door een onafhankelijk

en onpartijdig gerecht dat voo~af bij wet is ingesteid. Eenieder heeft de mo9elijkheid zich to laten adviseren, verdedigen en

vertegenwoordigen (...).'

5 K.R.C.M. Jonas en J.A.R. van Eijsden, 'De kennisgeving vooraf bij internationals uitwisseling van informatie verdwijnt. En daarmee

de rechtsbescherming ook!', WFR 2013/1180.
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1. .~

Beantwoording van de prejudiciele vragen

Eerste vraag

3'?. Met zijn eerste vraag wenst de verwijzende reCI1lE'I' lIl

essentie to vernemet~ of artikel 51, lid 1, van het Hand-

vest aldus moot worden uitbelegd dat een lidstaat het

Unic~recht in d~ zin van die bepaling tin uitvoer brengt,

en het Handvest dus van toepassing is, wanneer liij in

zijn wetgeving voorziet in een gc~ldboc~te voor een.justitia-

bel~~ die wei~ert inlirlltiiigen to versuelcken in het kadt~r

van een uirivisseling van inlichtingen ttissen Uelasting-

atttoi•iteit~n ap grand vaii met name de be~11111~;~I1 V~lIl

richdijn 2U 11!16.

33. Volgens artikel 51, lid 1, van list Handvest zijn de

bepalingeii hietvan uitsluitend tot de lidstaten gt~i7rht

wanneer zij het. Unieircht ten uitvoc~r bmngen. Bijgc~v~lg

meet worden nagegaan of'een nationalc~ ma~itl'eg~.~l die in

een dergelijke sanrtic~ voorziet, lean worden besch~uwd

als het ten uitvoer brengen van het Uniemcht.

34. In dat verband nlc~~~t prop worden gewezc'Il (fat richt-

lijn 2U 11116 de lidstaten bepaalde verplichtingen oplegt.

Meer bepaald voortiec artikel S van die i-ichclijn erin dat

de aangezochte autoriteit bepaalde inlichtingen aan de

verzoekende autoriteit verstrelct.

35. Bovendien valgt ttit artikel 18 van riclitlijn 2011116,

`Verplichtingen', dat de aangezochte lidstaat de midde-

len aanwendt waarover hij beschikt om de ge~~aagde in-

lichtingento verzamel~~n.

3f. Voorts volgt uit artilce122, lid 1, onderr), van riclltlijn

201111 G dat de licistaten alle maatre~;elen moeten n~~men

die noc~dzakelijk zijn om de gaede working van de bij

doze riclitlijn ingestelde regelingen voor adininistratieve

samenwerking to garanderen.

37. Ondc~r vc~itivijring Haar d~ b~~st~iandc r~~c.~lin~;c~n voor

de verzameling van gehevens in het nationals recht. ver-

plicht riclltlijn 201116 de lidstaten dus om alle maatrc~-

gelen t~ Hemel! (~lE' IlUUC~Zalcelijk zijii om de g~~viaa~;~dt~

inlirlit~ingen to verkrijgen, om zo aan Ilan ver~~lirhtin~;c~n

op list gebied van dt~ tiitwisseling vein ii~lic}itingen t~~ vol-

doen.

38. Vast~;esteld most wordc~n dat die maatregelen, wi11E~n

zij hEat nuttig eff~.~c~t van die richtlijn kunnen waarUoigen.

regelingen moeten omvatten, zoals de in het hoot~lge-

ding in geding zijnde ~;c,ldboete, die, dc' justitiabele er vol-

d~ende toe aanzett~~n cam ~p de verzoelccn van de belas-
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tingautori~eiten rc~ antwoorden, zodat de aangezochte

autc~riteit haar verplichtinge[l l~il O~)LICIIIE' van de ver-

zoekende aiitorit~it kan nakocnen.

39. Ue omstandigheid dat riclidijn 2011116 niet uitdruk-

lcelijk voorziet in de toepassing van sanrtiemaatregelen,

staat niet in de weg~ aan het oordeel dat doze onderdeel

Rijn van de tiitvoerii~g vail deze rirlltlijn en derhalv~~ bin-

nen de w~rkin~~ssfeer van de Unierecht vallen. Het begrip

'middelen om de inlichtingen to verzamelen' in de zin

va11 aiTikel 18 van genoc~mde riclitlijn en het Uegrip

'maatregelen die noodzalcelijlc zijn oni de goecie werlcing

van de regeling~n voor administratieve samenwerlcing to

garinderc~n' in dc' zii~ van artikel 22, lid 7 ,van di~zelfde

richtlijn zijn van dien aard dat zij dergelijke maatregelen

OrilVlttNI1.

40. In die omstandighedcn is het van geen belang dat de

nationals bepaling die als grondslag dieiit voor een sanc-

tieI11~l1Ti't'~;~I 1I5 C~l~ W~IICE~ aan Berlioz is opgel~~gd, niet

tear omzetting van richtlijn 2U06l112 is vastgesteld, aan-

gezi~n met d~ toepassing van dezc~ nationals bepaling de

toepassing van genc~emde richtlijn wordt bt~o~gd (zie in

die •rin arrest van 26 febrtiari 2013, Akerberg Fransson,

G617l10, Et1:C:2013:105, punt 2H).

41. Fen nationals weuelijl<e regeling als die in het hoof'd-

geding, die voorziet in een sanctiecnaatregel voor list niet

antwoorden op een verzoelc van de nationals belasting-

dienst op grond waarvan laatstgenoeinde kan voldoen

aan de in richtlijn ?OIIIIG O~~C110I11CIl V~I'~I1C11Clll~~t1,

moat derhalve warden beschouwd ~ls een maatregel ter

uitvoering van deze riclitlijn.

42. I3ijgevolg nioet op de eerste vraag worden geant-

woord dat artilcel 51, lid 1, van het. Handvest aldus most

worden uitgelegd dat ec~n lidstaat het llnierecht in de zin

van die bepaling ten uitvoer bren~,R, en het Handvest dus

van toepassing is, wanneer hij in zijn wetgeving voorziet

in eon geldboete voor eon jtistiriabelc~ die weigert inlich-

tingen to verstrc~lcicen in !let kader van eon uitwisseling

nissen belastingautoriteiten op ~,nonci van met name de

bepalingen van rirhtlijn 2011116.

43. Met zijn two°edc~ vi-~ag wenst de vrc-wijzend~ rc~rhter

in essc~ntie to vernemc~n of artikel 47 van het Handvest

ald~is mac~t worden uitgelegd dat ~ ~n .justitiabele die ~~en

geldbaete is opgelegd wegens de nic~t-naleving van eon

bestuursbesluit waarbij hem word gclast inlichtingen to

versrielckt~n in het l:adec van c~en uitwisseling van inlich-

tingen tussen nationals belasting~~utoriteiten op grond
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van richtlijn 2011116, lief recht heeit oni teen de wettig-

heid van dat besltiit op to lcomc~n.

Bestaan van een ~~eroepsrecht op grond van ar-til~l 47 van het

Hundvest

44. Volgens artilcel 47 van het Handvest, met het op-

schrift ~R~Cilt Op ~~Il dO~ItI'~ff~I1C~L' VOOT7.1~i11I1~; lIl t'~rhte

en op een onpartijdig gerecht', heefr eenieder Wiens door

het recht van de Unie ge~vaarborgde rertlten en vrijileclen

zijn gescliondc~ii, recut op ern do~ltr~ff~nde voorzic~ning

in rechte. llit recht gnat gepaard met de in artikel 19,

lid 1, twc~c~de alines, VEU vervatte verplichting voor d~

i1dS~1LE'Il om in de nodige recht5middelen to voorzien

om daadwerlcelijlce rechterlijke beschenning ap de under

~l~t UIllll•c~cht vall~nde gebieden tc~ v~rzelceren.

45. Meei•dei•e regeringen hebben Uetaogd dat een ̀ dc~oi•

het recht van de Unix gewaarUor~;~d rccht' in d~ zin van

artikel 47 van het Handvest in ec~n geval als dat in het

hootiigc~ding ontUrec~kt, aangezien richtlijn 20111 6 par-

ticulier~~n Been rerliten toelcent. Volgens doze r~~gei•ingen

ziet deze richtlijn, zoals richtlijn 771799 die het Hof heeft

onderzocht in het arrest van 22 olctober 2013, SaUou

(G276112, EU:C:2U13:678), U1tS1U1tE'I1C~ ()~ C~~ llItW1SSNling

van inlichtingen tussen belastingautoriteiten en verlc~ent

zij ~lleen aan die laatsten rechren. I3ijgevolg lean een jus-

tici~bele als Berlioz er op grond vin artikel 47 van het

Handvest geen aanspraalc op tnakcan da[ hij recht cep een

doc~ltreffende vaorzic~ning in rechre heeft.

46. Iii dat verband heei't het Hof in de punten 30 tot en

met 36 van genoemd arrest geoardeeld dat riclitlijn

771799, die tot duel heeft om de samenwerking tttssen

dc~ belast.iiigdic~nsteci van de lidstaat to regelen, de c~ver-

drarht van infonnatie tussen de bevoegde autoriteiten

coordineert, waarbij aan de ]idstaten een aantal verplich-

tingen wordt opgelegd, nlaar de belastin~,~lichtige Been

specifielce rerhten verleent wat zijn deelname aan de pro-

c~dure voor de uitwiss~ling van inlirIitingen nisseil d~zc~

autc~riteiten betreft. Met Warne voaiZiet deze richtlijn niet

in een verplichting voor die autoritcit~n om de bela5ting-

plichtig~~ tE~ horc~n.

47. War richtlijn 2011! 16 betreft, volgt uit overweg~ing 7

daarvan dat zij vooi-tUouwt op de verwe~enlijlcingc~n van

richtlijn 771799, door waar nodig to voorzien in duidelij-

ker en preciezer voorsrhriften voor de administratieve

samenwc~rlcing tussen de lidstaten, r~~neinde de wtrkings-

sf'eer van doze sainenwerlcing to verruimen. Vastgesteld

moot worden dat richtlijn 2011!16 daai-mee et~n do~~l na-

streeft dat analoog is a~in dat van richtlijn 77f799, war~r-

voor zij in de plants is gekomen.

48. llie omstandigheid betelcent eclitei- niet dat een justi-

tiabele die zirh in de positie van Berlioz bevindt, zijn

Lank niet ovemenkomstig artilcel 47 van het Handvest

vooi• een gerecht lean verc~edigen in het leader van de toe-

passin~; van richtlijn 2011!16.

49. Uit vaste reclitspnak van het Hc~f~ volgt namelijlc dat

de in de rechtsorde van de Unie gewaarborgde grondrech-

ten toepassing kunnen vinden in ~~lle situaues die door

het IJnierecht worden beheerst en dat wanneer het Unie-

recht toepasselijl: is, dit impliceert dat de door het Hand-

vest gewaarborgde grondnchten t~epassing vinden (zip

in die zin an-esten van 26 februari '?013, Akerberg l~rans-

sc~n, C-617!10, EiJ:C:2013:105, punt~n 19-21, en van

2h septetnbc~r 2013, Texdata Sofrivare, c.-~~8r11, Et7:C:
2013:588, punten 72 en 73}.

SU. In de onderhavige~ zaak hec~ft h~~t hoofdgeding betrek-

lcing op een maztregel w~arbij aaii ec~n .justiti~bele een

sanctie is opgelc~gd we~;ens de ni t-naleving van een be-

sluit waarUij hij is gc~last om aan dt~ ~iangezochte auto-

riteit inlichtingen to verstrekken, zodat laatstgenoemde

gevolg 1<an geven aan c~c~n doc~i~ de vearzoekende autc~TltE'IC

get'ormuleerd verzoelc op grond van met name richtlijn

2011116. Zoals volgt uit het antwoord op de eerste vraag,

is die sanctiemaatregel gebaseerd op een nauonale bepa-

ling waarbij hec Unierecht ten uitvoer wordt gebracht in

de zin van artilcel 51, lid 1, van hc~t ~-iandvest, zodat de

bepalingen van dat laatste, en meer bepaald artikel 47

daarv~n, in de omstandigheden van het hoofdgeding toe-

passing vinden (zie in die tin arrest van 2G september

2013, Texdata Soi'tware, G418111, EU:C:'~013:588, pun-

ten 74-77~.

51. Wat meer bepaald het vereiste van een door het recht

van de Unie gewaarborgd recut in de zin van artikel 47

van het Handvest Uetreft, moet in herinnering worden

gebracht dat ttit vast~~ mchtspraalc volgt d~~t de besrher-

min~; tegen in~,~repen van het openl~aar bezag in de prive-

sfeer van een nattiurlijke of rechtspersoon die willelceu-

rig of onredelijk z~uden zijn> een algemc~en beginsel van

het (Jnierecl~t vormt (4irrestc~n van 21 September 1989,

HoerhstlCommissie, 4687 en 227!88, E[1:C:1989:337,

punt 19, en van 2'l olttober 200'!, Roquette Freres,

C-94100, rt1:C:2002~603, pt1I1L Z7, alsmede beschilcicing

van 17 novemUc~r 2005, Minoan I,iilc~slCommissie,

C-121 fU4 P, niet gepublicec~rd, EU:G2005:G95, punt 30).

52. neze beschernling k~~n door c~cn justitiabele als Ber-

lioz wcnden ingeroepen tegen een voc~r hem bezwarende
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h~indeling, zoals het bevel ~n de sanctiemaatrc~grl die in

het lloofdgeding aan de orde zijn, zodat een dergelijlcc~

justitiabele aanspraalc kaii malen ap een door het recht

van de I1nie gewaarborgd zeclit in de zin van artikc~l 47

van het Haiidvest, en daannee dus rEcht op een doeltref=

fende voorziening in rechte hcef't.

Voonverp van het beroepsrecht

53. I~ij een sanctiemaatm~el maet worden nage~;aan of

c:en recht van Uero~p tc.~ge~t di~~ maatieg~l, 7,U~115 15 VOOI'-

zien in de regelgeving die in hct hoofdgeding aan cle orde

is, voldoendc~ is om d~, justitiabele in staat t~ stollen zijn

aan artike147 van het Handvest ontleende i•erhtc~n uit to

oefenen, of dat dit artikel vereist dat hij bij die gelegen-

heid c~olc tegen de wettiglleid van het aan de sanrtiemaat-

regel tin grondslag liggc~nde bevel lean opk~meIl.

S4. Wat dat aangaat, IllOt't eraan wordeIl Ill'I'1RI1~1'CI CI1C

het rerht op effectieve rerhterlijlce li~schei~niing e~ n zlge-

meen Uegiilsel van het rerht van de tlnie is, dac chaps tot

uitdruldcing lcomt in artilct~l 47 van het Eiandvest. Dat

artikel 47 geeft in het Uniemcht uitv~ering aan de be-

schei~ning die wardt verleend door artikel c~, lid 1, en

aitik~l 13 EVRM. Bijgc~volg diem c~nlcel nacir dez~~ c~erste

bepalin~ verwezen to worden (zie in die zip arrest van

G november 201'?, Otis e.a., C-199111, Et1:C:2012:G84,

punten 4G en 47).

55. Artikel 47, tweeds ~ilinea, van het Handvest bepaalt

dat eenieder er recut op lie~~ft dat zijn zaak door eon on-

afhanlcelijlc en onpartijdi~ gerecht wordt t~ehandeld. De

eerbiecliging van dit recut vei•onderscelt clat her besluit

van eon bestuursorg~aan dat Hier z~lf aan de voc7rwaard~n

van onaflianlcelijklieid eii onpartijdiglieid voldc~et, later

wordt ondeflvorpen aan toezicht door eon rerhterlijk or-

gaan, dat antler moor bevo~~gd mast zijn om op alle rele-

vante vragcn in to gaan.

56. Zoals de A-G heeft opgc~t»erlct in pant 80 van rijn

ronelusic~, mo~~t d~ nationals r~rhtcar bij wig c~en beroep

aanhan~rig is tegen de aan de justiriabele opgelegde admi-

nistratieve geldboete we~;~ns Hier-naleving van hc~t bevel,

de wc~ttigheid van dat laatste kunnen onderz~elcc~n oin

aan de vereisten van artil<el 47 van list Handvest to vol-

doen.

57. De Cammissie geeft to lcc~nnen dar wanncaer zou wor-

den aanvaard dat cis ,jiistitiabele eon recht V~ill b~i-~ep

tegen eon dergelijk bevel h~ac~ft, hcam mc~c~r procedurrle

rechten ~auden worden verleend dap eon belastingplich-

tige. Volgens haar v~lgt uit punt 40 van het an~est van

22 ~ktaber 2013, Sabc~u (C:-27C+12, EU:C:2013;G78), dat
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Il i Till CSC' helastingpliclirige gerichtc~ 1I111CI1(111~,TE'11V~I•-

zoek, dat deel uitmaakt van de ~nderzoeksfasc~ waarin

inliclitingen worden vergaarci, slecl~ts cen voorberei-

dingsh~~ndeling op de eindbeslissing is, zodat char niet

tc~gen kan worden opdelcomen.

58. De omstandighed~n van de zaalc die aan het hoofdge-

ding ten grondslag ligt, dienen evc~mvel to worden ~nder-

scheiden van die in de zaak die he~fi geleid tot het arrest

van 22 oktober 2013, Sabau (G27GI12, EU:C:2013:678).

Di~~ z~iak betrof inlichting~nverzoelcc~n die door de belas-

tingdienstvan een lidstaat waren toegezonden aan de be-

lastin~;dienst van eon anderc~ lidstaat en moor bepaald de

vraag cif de Uelastingplichtige Haar wie in de verzoekc~nde

staat eon belastingonderzoelt was ingesteld, recht had op

deelname aan de procedure ben~c~ffende die verzoeken.

Aat~ dc~ betrolcicen justitiab~le was evenwel ge~Il 1I111C~1-

tin~;enverzoek toegezand~n, ancl~~rs dan het geval is bij

Berlioz in het hoofdgeding. In do zaalc die tot dat atTest

heeft geleid, diende het Hof zirh dus uit to sprelcen over

het Uestaan van eon rerht voar d~ Uelastin~lichtige die

vc~c~itivc~rp van inlirhtingenveizo~lcen tussen nationals

belastingdiensten was. om in het kader van die proce-

dure to wc~rdc.~n gehoord, C'll I11~L, 7.O~liS lil C1S11, lx~t be-

staan van c~en beroepsrecht ten gtinste van eon justitia-

bele van de aangezochte lidstaat tegen eon aan die justi-

tiabele opgelegde sanctiemaatregc~l wegens Hier-naleving

vsn eon bevel dat de aangezochte autoriteit tot hem had

gericht na eon aan die auroriteit gc~richt inlichtingenver-

zoelc van de v~rL~ekende autoriteit.

59. Bij~;evolg iiioet op cis tweeds vr~iag worclen geant-

woord dat artilcel 47 van list 1-iancivest aldus meet wor-

den uitgelegd dat eon justitiabele die eon gcldboete is op-

gelegd wegens de Hier-naleving van eon bestuursbesluit

cvaarbij hc~m word gelast inlichtingc~n to verstrekken in

hit kader van eon uitwisselin~ van inlichtingen tiissen

nationals belastingautoriteiten op grond van rirhtlijn

2011J16, tl~t I't'_C~lt ~1~("ft OIll tC'~;C'Tl CSC' W('ttigheid van dat

besluit op to komen.

Verde vraag

60. Met zijn vierdc~ vraag, die voor deg derd~ vraag moat

~vorden cmd~rzorht, wenst dc~ vettivijzende rechter in es-

sentie to vernem~n of artikel 1, lid 1, en artikel 5 van

richtlijnL()11116 alcius mocten wordrn uitgelegd dat het

'vc~rwarhte belang' v~lIl dE~ dc~c~r ec t~ lidstaat aan eon an-

dere lidstaat gevr~agde inlichtingen eon voorwaarde is

waaiaan het inlichtingenvei~oelc meet voldoc~n om de

verplichting van de aangez~chte lidstaat om daaraan ge-
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volg tc~ geven to doc'Il 1I1~~l~lIl C'11 tegc~lijlc Dolt ec~n voor-

waarcle voor de ~vettigheid van hc~t doer die lidstaat aan

een justitiabele gerichte bevel is.

61. I<racht~ns artilcel 1, lid 1, van richtlijn 2011!16, be-

tretYende de doelstellin~ vaii die richtlijn, werken de lid-

staten sanien met iiet Dog op de uitwisseling van inlicli-

tingen die 'Haar vei~varhCing van belan~;' rijn voor d~

verzoekende administr~irie, belet op de fiscale re~elge-

vingvan de lidsraat waaronder die administrarie valt.

6Z. Artilcel 5 van riclitlijn 2Ql lllf vc~i~wijst Haar dice iii-

lichtingen, door erin to voorzien dat de aangezochte au-

tot-iteit de in artikE~l 1, lid 1, bcadO~IC~I' lIlI1Ct1L1Il~E'll CIIE' 7.1J

in haar bezit heeft of Haar aanleiding van een adnii~iistra-

rief onderzoelc vc1rkrij~,~t, op haar verzoek aan de verzoe-

kc~nde autoriteit vet•stt~c~kt. Dit artilcel 5 le~~t dc~ aangc~-

zochte autoriteit dus een verplichting op.

63. Uit de bewoording~n van die bepalingen vol~~t dat d~

uitdi•ulcking ̀ naafi• verwachting van belang' duidt cep d~

kwalitatieve ~igenscliapp~n die de gevraagde inlichtin-

geii moeten tieU~lIl. ne volgens at•tilcel 5 van riclltlijn

2011116 ap de aangc~zc~chte aut~riteit rustende verplicll-

ting ommet de verLoekende autoriteit samen to ~verlcen.

strelct zich niet uit tnt de vc~rstrelcicing van inlirhtingen

die ciez~ kwalitatieve eigenschappc~n Hier hebUen.

64. De kwalitatieve cigenschap dat de gevraagd~ inlicli-

tingen 'Haar verwacliting van belang~ L1J11, is yen vc~or-

waarde voor het daarop betrelcking llebbende verroek.

G5. I3epaald moot nog worden door wic~ en Igoe die lcwali-

tatieve ~igensrhap words beoordeeld en of dc' justitiaUelc~

tot wie de aangezochtc~ autoriteit zirh wendr voor het

verkrij~en van de door de verzoekende autoriteit ge-

vraa~de inlicIitin~en, cicli erop kan beroepen dat zij die

kwalitatieve eigensrhap riot bobber.

66. In dat verband moot word~n afge~;aan op de Ue~wooi•-

dingen van oveiweging 9 van richtlijn 2011116 dat het

zogenoc~mde criterittm van het 'vettivactite belang' tot

do~~l heeft om in e~~n zo t~.iim mogc~lijlcc~ uitwisseling van

inlichtingen op Uelastinggebied to voorzi~n en tegelijker-

tijd to verduidelijken dat de lidstaten ni~~t vrijelijk fishing

expeditions !turner verrichten ~f om inlirhtingen kun-

nen verzoelcen die waat•scllijnlijlc riot relevant zijn voor

de fiscale posiric~ van ec~n bepaalde Uelastingplichtige.

67. Zoals ineerd~i-e regeringen en dc~ (:c~rnmissie bobber

b~toagd, is het begri~ 'Haar verwarhting van belan~;' eon

afspiegeling van het be~n~ip dat in ai•tike126 van lic~t mc~-

del-belastingverdrag van de OESO wc~rcit gebruilct, rowel

wegc~ns de gelijkenissc~n tussen de gc~br~~il:te conrepten

als ~vegens de verwijzin~ Haar de OES()-verdi-~gc~n in de

t0~I1CI1i111~;~ UI) VOOI'SI~I VOOF ~C'll 1'1CI1111)11 V~Il CAE'. Raad

COM(20O9) ~" 9 definitief~van 2 feUruari 2009 betrelTende

de adiilinistratieve samenwerking op het gebied van de

belastingen, d~;t tot de vaststelliiig van richtlijn 2011!16

heeft geleid. Volgens het commentaar op dat artikel dat

op 17 juli 2012 door de Itaad van dc~ OI:SO is vastgestelcl,

staat het de verdragsluitende Staten niei VI'1~ OIIl 'fishing

e~cpeditions' to onderneinen of inlirhtingen ap to vragen,

~vaaivan het niet aannemelijk is dat doze relevant zijn

vooi• de belastingaangele~;enlled~n van een bepaalde be-

lastin~~lichtige. ~r moet juist een redelijke mogelijkheid

bestaan dat de gevraagde inlichtingen relevant zullen

Ulijkc~n to zijn.

68. Het doe! van het begrip ̀ vei-wacht belang' zoals dat

uit averweging 9 van richtlijn 2Q1111G vol~~t, is dus am

het d~a verzoelcende autoriteit mogc~lijlc to maken om ally

1I111CI1t1Ilf;~ri tC' verkrijgen die hem voor zijn onderzoelc

gerecl~tvaardigd vooi~komen, echtc~r zonder dat hij lcen-

nelijk buiten het kad~r van dat ~nderz~ek mag tmd~n ~f

C~~ ~i~iT1~;E'?.00hte ~i11tOI'ltE'lt ~EIl ~UIClI1SpUI`l~ 7.W~lI'e l~1St

mag oplc~ggc~n.

69. Van Uelang is namelijk dat de vei"LOelcende autoriteit

lIl ~lt't k~id~'1' V111 ~1~1~1' UIICIE'I7.O~~C iCilIl I)~~11t'n w~~llcc~ in-

lichtin~en zij nociig meent to h~bb~n ten behoove van

haar nationals recht, zulks overeenlcomstig overweging

1 van richtlijn 2011116, om zo het bedrig van de to inner

belastingecl en inhoudiiigen correct to !turner vast~stel-

len.

70. ~-fist staat bijgevolg aan die autoriteit, die meester is

over het aan het inlichtingenverroelc ten grondslag lig-

gende onderzoelc, om, afhanlcelijlc van de amstandighe-

den vail de zaak, to Uc~oc~rdelen of dc, gevraagde inliehtin-

~en Haar verwachting van belan~; zijn voor dat onder-

zoek, g~~cien het verloop van de procedure en, overeen-

1<oinsti~ artikel 17, lid 1, van richtlijn 2011116, de

gebruikelijlce infannariebronnen die zij heeft !turner

aanspr~lcen.

71. ~ioewel de verzoekc~nde autoriteit op dat punt eon

beoordelingsmarge beefs, kan zij erhter riot om inlich-

tingen v~,rzoeken die in het gehe~~l riot relevant zijn voor

het Uetrolcken ondc~rzoek.

72. Fen dergelijk verzaek z~u immc~i•s riot in ovcreen-

stemming zijn met de artikc~len 1 c n 5 van richtlijn

201 ] 116.

73. Wat de justitiabel~~ betr~ft vc~lgt uit h~~t antwooid ap

de twc~ecle vraag dot hij moot worden geacht hc~t recht: to

hebUen cam vour eon rechter aan to vc~c~ren dot het inlich-

tingeilverLoek riot met artikel 5 van richclijn 2011116 in
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overeenstemniins:~ is en dat llet daat-~tit voort1~0I111'I1C~E' h~-

vel onwettig is, w~3nneer de aangezochte autoriteit zich

in vooi'ICOIIlE'll(~ ~TC'Val D1C'tf('I111I1 IOC ~1~Ill ZOII Wc'll(~E11 II1~C

een bevel t~~r verki-ij~~ing van de gevraa~de inlirhtingc~n.

74. Bijgevol~; inoet op de vierd~ vraag tvorden geant-

woord dat artil:c~l 1, lid 1, en artikel 5 van richtlijn

2011!16 aldus moeten worden uitgel~~gd dat het 'ver-

wachte belang' van de door een lidstaat a~~ii een andem

lidstaat gevraagde inlichtingen een voonvaarde is waar-

aan het inlichtingc~nverzoelc moat voldoen om de v~~t•-

plichting van de aangezochte lidstaat om daaraan ~;evolg

to geven tc' dnC'I1 1I1~;aan en tc~gelijk Dolt een voorwaai•d~~ is

vour dc~ w~~ttigheid van hc~t door di~~ lidstaat aan ~~en.jus-

titiabele gerichte bevel en van cle sanrtiemaatregel die

hem wegens niet-naleving van dat bc~sluit wordt opgc~-

legd.

Derde en vijfdF vraaq

75. Met zijn derd~ en vijf'de vraag, die tezamen moeten

woi-den ondet•7ocht, wenst d~~ vc~iwijz~~nde i•ertltc~i• in es-

sentie to vernemen of artike147 van hest Handvest zldus

moot wordc~n uit~;elegd dat de rationale rechter in het

kader van e~~n bc~r~ep v~~n eon _justiti~ibele tegc~n ~~etl Sal1c-

tiemaatregel die hem door de asngezorhte autociteit is

opgelegd w~gens de nic~t-naleviiig van eon Uevel dat ten

aanzien van hem is vastgesteld na eon inlichtingenver-

zoekvan de verroelcende autariteit op grand van richtlijn

2011!16, volledigc~ rerhtsmacht heeft otn de wettiglieid

van clat bevel to to~tsen. Hij vraagl vc~orts oi~ artilcel 1,

lid 1, eii ~rtilc~l S van richilijn '?011!16 en artikel 47 vaii

het Handvest a1du5 moeten worden uitg~legd dat zij zich

erte~en verzetten dat het onderzoelc van de ~eldigheid

van eon inlichtingenverzoelc van de verzoek~ncle autori-

teit door de aaiigc~zoctlte atrtc~riteit wordt beperlct tit de

vraag of de vornivoorschriften in arht zijn genomen en

dat zij de rationale rechter er in het kader van eon der~;e-

lijk beraep tie verplirhten om na to gaan of in alle op-

zichten is voldaan a~tn de voorwaarde inzalce het ver-

wachte belang, daaronder bc~~~•c~pc~ii in heat IicIit van ~1I'tl-

kel 17 van richrlijii 2011!16.

76. Wat in de eerste plants de toetsing door de aangc~-

zochte autoriteit bc~treft, is in de punter 70 en 71 van

het onderhavige ar~rst benadnilct dat de verz~eke~nde au-

LOI'1Le1L OV~1' E't'Il 1)E'001'C~C'lingsmar~;e ~l'SC~111CL W111i1E'el' 7.1)

nagaat of dc~ ~i~lIl [fit' aangezc~rht~~ autorir~~it gc~vraagde in-

lichtingen rant verwachting van belang zijn, zodat de

omvang van de dc~c~r die laatste vc~rrichte toetsing daartoe

is beperkt.
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77. Gelet op de regelin~; v~~n de samenwc~rkiiig russen de

Uelastiiigautc~riteiten die bij ric}itlijn 2Ul1116 is opgezet,

die ap rc~gels benist die vertrouwen tussen de lidstatcn

moeten wekken zodat snel en doeltr~f~end lean worden

samengewerlct, zoals volg~ uit de ovenvegingen 2, 6 en 8

van richtlijn 2011116, moot de aangezochte autoriteit in

beginsel immers vertrouwen hebben in de verzoekende

~iutoritc~it en eivan uitgaan dat het aan Naar vcaorgelegde

inlichtingenverzoelc tegelijlt in ~vereenstemming is met

het rationale recht van de verzoekende autoriteit en

noodzakelijlc is voor haar ondeizoek. De aan~;c~zochte au-

toriteit besctiikt in de regal nic~t aver een ~~ntldig~ kennis

van het feitelijlc can jui•idisrh leader in dr verzoekende

staat en van Naar kan niet worcien verlangd dat zij over

die !tennis beschikt (zie in die zin arrest van 13 april

2000, W.N.. C-=X20198, E[1:C:2000:209, punt 18). Hoe dan

ook kan dc~ aangezochte autoriteit Naar ei~;en beoorde-

lingvan het eventuc~le nut van de gevraagde inlichtingen

niet in de plants stollen van die van de verzoelcende auta-

riteit.

78. Uit in :~anmerlcing nc~mend, diem de aangezochte au-

toriteit niettemin na to gaan oi'de gevraagde inlichtingen

Illet van eI~C VC'1'W~1CIlL 1)1I1I1~; VUOI• het door de verzoe-

lcendc~ autoriteit verric:hte ~nderzoelc zijn ontdaan.

79. Zoals volgt uit ovenveging 9 van richtlijn 2011116,

maeL Ilainelijk np ai~tike120, lid Z, daarvan worden afge-

gaan, waarin de voor die toetsing relevante factoren zijn

vermeld. D~iartoe behorc~n ten eerste de inlichtingen ciie

de verzoelcende autoriteit moot verstrelcicell, name3ijk de

identiteit van de persoon naar t~vie !let onderzoelc of de

controle is ingesteld en hc~t fiscale cioel waarvoor de in-

forinatie wordt opgevraagd, en ten tweede, want rele-

vant, de gegevens van pc~rsonen die worcien veronder-

steld in het bent to zijn van de v~rlaiigde informatie en

andere iiilichtingen die het vertamelen van de informa-

tie door de aangezorhte autoriteit vereenvoudigen.

80. nm de aangezorhte autoriteit in staat to stollen om

het iii d~ piinten 78 en 79 van ciit aTT•est vermelde onder-

7.Ol~C tl' VC'I1'1Ct1C~I1, Il101'i Cpl' VC'1'7.O~IC~IICIC' ~UCOI'1[('lt t0£'I'~1-

lcend motiverE~n waarv~~r de gevraagde inlichtingen in

t~et lcadei• van de fiscalc~ procedure tegen dc~ in het inlich-

tin~:enverzoek aangeduidr. belastingplirhtige dienen.

81. Indien nodig, kan de aangezochte autoriteit, met het

Dog cep dat onderzoelc, rte vc~rzoeltende autoriteit op

~Tl'OI1fI Van de Uij ric~htlijn 2011115 ing~voc~rdt~ administra-

tieve samenwerking op het gebied van de belastingen om

aanvL~llc~nde inlichtingen verzoeken om vanuit zijn oog-

punt tiit to slliiten dat het bij de ge~Taagde inlichtingen
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niet kennelijk aan een verwacllt belang ontUreel:t, bc~oor-

dec~ld aan de hand van cle factoren bedoeld in de ~ninten

78 en 79 vain het onderhavigc~ an~est.

82. Uc door de aangezarllte alttoriteit verrictite toetsin~;

beperlct rich cius nie~ tot een belcnc~pte en ionnele v~riii-

catie van de regelmatigheid van het inlirhting~nverzoek

aan dc' hand van ~enoemde factaren. Daai~liel' Illnt't daze

autori[eit 2ich er joist van kunnen ver~ewissen daT het bij

de gevraagde inlictiringen niet aan een venvacht belan~;

ontbr~~c~lct, gelet op cle id~ntiteit van de b~lascin~,~~lictitigc•

in kw~stie can die van dc~ clei•de van wie ev~ntueel itilich-

ting~~11 WOI'C~~Il ~;4'VI'~li1~C~ l21 O~ Chat ~h'at VO01' 11~[ 1)C~lasting-

ond~~rzoek in Icwestic~ no~dzakelijlt is.

83. In de tweede plaats kan de toetsing door de recllter bij

wie door een justitiaUele beroep is ingesr~~ld tc~gc~n c~en

sanctie die hem is ~pgelegd bij een door• de aangezc~rllte

1t1tUl'1iC'IC ~T,E'bt~V~Il vt'V~I T1Fl~iI' ~i1IlIC1C~111~; V~lIl ~C'tl lilI1CI1-

tingenverzoelc van de verzoelcende autoi7teit, nic~t alleen

betrelcking hebben op de evenredigheid van die sanctie

en, waar nodig> Leiden tot hei7iening daarvan, deze kan

ook betrelcking hebb~n ap de wettigheid van dat bevel,

zoals volt uit het ailtwoord op de tweede vraag.

84. In dat ve~~~band vc~reist dt~ doc~ltrcfftndheid van de

door artike147 van het ~iandvest gewaarborgde rechter-

lijlce toetsing dat de door de verLoekende autoriceit ver-

strekte motivering de nationals rechter in staat step cam

de wettigheid van list inlirlitingenverzoek to toetsen (zie

in die zin arresten van 4 juni 2013, ZZ. C-300111, It1:C:

2013:363, punt 53, en van 23 oktober ?014, Unitrading.

C: 437ri3, IiU:C::2014:'~318, ~)t1I1L ~Q~.

S5. Gelet op hetgeen in de punten 70 en 71 vin het c~n-

derhavige arrest i5 uiteen~ezet over de beoordelin~;s-

marge waarover de vetzoekc~nde autoriteit beschikt,

moat worden geoordec~ld dat voor de toc~tsing door de

rechter dezelfde ~,~reiizen als voor de toetsingdoor de aan-

ge~ochte autoriteit golden.

86. Uc~rhaly~ client de rerht~~r c~nlcel na to ~aa» cif ll~~t b~~-

vel berust op eon voldoc~nc~e niet redenen onllcleed ver-

zoek van de verzoekc~nde autoriteit betreffende icllichtin-

gen waarbij het niet keiinelijlc aan eon veiwacht bc~lang

ontbreelct, gelet op cue belastingplirhtige in kw~sti~~ en de

dt~rde van wie evc~ntueel inlichtislgen woi~den gevra~~~d

en op het nagestrec~fde fisczle duel.

87. ne vei-wijzende ~•t~chter wf~nst tevcns to vE~rnemt~n of

d~~ toetsin~ doom dc, r~~chter mode betrc~klcing inoc~t heU-

ben op de naleving van het bepaalde in artikel 17 van

richtlijn 2011116, ~vaarin grc~nzen worden gesteld aan de

toezending van de gevraagde inlichtingen door de auto-

riteit van een lidstaat.

88. In dat verband moot cmp worden gewezen dat cleze

bepalingen, W~l~ll'VaIl SOIIlI11L~~C' in a1III11E'TiQll~ zouden

lcunn~n ~vorden genomen om to bepalen oC het aan de

jtistitiabc~le gerichte inliclitiiigenverzoek wettig is, geen

ml spelen bij de toetsing of dezc~ inlichtingen waarschijn-

lijk van b~~lang rijn. Zoals volgt uit liet verzoek oin een

prejtidirielc~ beslissing en de schriftelijlce en mond~linge

O~Illl'rlcingen van Berlioz is haar weigei-ing om bepa~lde

van de gevraagde inlichtingen to verstrekken er uitslui-

t~nd op g~e~rrond dat doze inliclitingen Haar verwachting

niet van be lang zijn, en niet ern 'grens' in dc~ zin van

artike117 van rirhtlijn 2011116 die wordt ingeroepen.

89. Bijgevc~lg mo~~t op de derde can de vijfde vi-aag worden

geantwu~rd dat ai-tikel 1, lid 1, en artilcel 5 van richtlijn

2011!15 aldus moeten worden ttitgelc~gci clan de toetsing

door de aingezorhte autoriteit bij wie de verzoc~lcende

autoriteit een inlichtingenvc~r~oek ~p grond van die

richdi.jn heeft ingediend, zich nic~t beperkt tot de vraag

of dc~ varnivoorscllt-iften in aclit zijn genomen, II1~i~ll C~1~

aangezochte autoriteit iti staat moot stollen om zich er-

V~lIl [L V~I'f.,~NISSC'n dat hc~t Uij dc~ gevraa~de inlichtingen

niet aan ec~n verwacht Uelsng c~ntbreelct, gelet op de iden-

titeit van de belasricigpliclitige iti kwc~stie en van de derde

van wie eventueel inlichtingen worden gevinagd en op

dat wat voor het belastingonderzoel: in lwestie noodza-

lcelijk is. lliezelfde bepalingen van richtlijn 2011116 en

artikel 47 v.1n h~~t Hancivest mc~eten aldus worden uitge-

legd dat de nationalc~ rerhtei' lIl f1Ct leader van eon beroep

van eon justitiabele tegen eon sanctiemaatregel dice hem

door de aangezorhte autoriteit is opgele~d wegens de

niet-naleving van eon bevel dat zij heeft vastgesteld na

sell 1R1lC~1i111~TE'I1Verzoek van de verzoekende autoriteit

op ~~~ond van richtlijii 2011116, niet alleen bevoebd is

om de c~pgelc~gde sanctie to l~erzi~n niaar ook om cle wet-

t1~;~111C1 ViiTl C~1[ ~)t'Vt'1 L~ CO~CSC'n. Eiij de vooi-waarde van de

~vettighc~id van ci~t bevel op het punt van het verwachte

belang van de gevcaagde inlichtingen, beperkt de mch-

terlijke t~etsing zirh tot d~ vraag of tac~n dergelijk belang

niet kennc~lijk ontbreekt.

90. M~~t. zijn zesde vraag wenst dr VC'ItiN1J?.CTIC~C I'C'Cllter in

essentie to vernemen of artikel 47, tweeds alines, van het

Handvest aldus moot worden uitgelegd dat de rechter van

de aange~ochte lidstaat in het leader van de uitoefening

van zijn rechterlijlc toezicht toegang inoet hebben tot hey
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inlichting~rnt~erzoel: dat door de verzoekende lidstaat aan

de aang~1zochte lidstaat is gericht en of dit document ook

moet warden uleegedeeld aan de bea~okken justiriabele

in die laatstc~ lidstaat, zodat zijn zaalc eerlijl: kan worcien

NLF 2017/1290

ken handel111~T, de context v~lll CIe VdSTSC~I11I1~ E'Nall ~Il Cie

rechisre~els die de bc~trc~lcicen materie bE~heersen (zie ar-

resten van 1~ juli 201:1, C:ominissie e.a.lKadi, C-584110 P,

G593~10 P en C-595110 P, LU:C:2013:518, punt 102, en

behandelci, oi~ dat dit hem lean worden geweigerd oni re- van 10 September ' 013, G. en R., G383113 PPU, EU:C:

denen v~~n vertrouwelijkheid.

91. In dat verband moef E'I'O~ WOl'C~~Tl ~T('Wezen dat het

onderzoek Haar tier ev~ntuele kennelijlce ontbrc~lten van

een verwacht belang van de gevraagde inlichtingen aan

de hand van dat document most worden venycht.

92. Om de rechter van de aangezorhte lidstaat in sta~~t to

SC~II~Il OIIl "I.1J11 I'C'CiliC'rlijl~ toezicht uit to oE~ft'I1N.I1, is filet

dus van b~~laiig dat hij toegan~; lie~ft tc>t liet iiilic~liting~ti-

verzoek dat doer de verzoelcende lidstaat aan de aange-

zochte lidstaat is toegezonden. Indien nc~dig kan deze

rechter in dat verband de aangezc~chte autoriteit verzae-

ken om de aanvullende inlirhtingen to vc~rstr~kl:en die

zij eventueel van de vc~rzoelcc~nde autoi~iteit he~eft vrrkre-

gen en die noodzalcelijk zijn om vanuit zijn o~gpunt uit

to sluiten dat hest bij de gevt~agde inlichtingen kennelijlc

aan een verwacht belang antbmc~lct.

93. Wat het bestaan van een rerht van toegang v.in de

allStlTl~lj)NI(' ic)t ~1C't 11111C~1t1I1~E'I1VC'i"LO('iC ~~il'~'~, Illt>Pt c'1'

relceninb mee worclen gehouden dat dit document vol-

gens artikel 16 v1n richtlijn 2011116 ge11~1I11 1S.

94. Deze geheime card wordt verklaard door de vertrou-

welijkheid dig de verLoekende autoriteit noriiialiter iii

het stadium van de inlichcingenver~aring~ moat betrarh-

ten en ciie zij van de aangezochte autoriteit mag veitivach-

ten, om geen atbreulc to daen aan de doelmatigheid van

Naar onderzoek.

95. In het kader van een ondetzoek kan de gelieirne card

van het inlirhtingenverzoek derhalve tegen ellce persoon

worden ingero~pen.

96. In her kader van een beroep in rechte moot eraan

worden herinnerd dat het beginsel van 'equality of

arms', dat ec~n logisch uitvlo~isc~l is van het be~,Trip ~~c~rlijk

prores, inhoudt dat elke partij een redelijke mogelijkheid

moot worden g~~boden om haai~ laalc, daarondt~r b~~g~re-

pen haar bt~wijz~~n, ender zodariige UI11Staiidighcden

voor to dragon dat zij tegenover de regenparti.j niet we-

zenlijk wordt Uenadeeld (an~est van 6 novemUer 2012,

Otis ~.a., G199111, EU:C:2012:684, pwit 71).

97. Het F~of heeft sevens geoordec~ld dat het bE~staati van

schending van d~ rt~chten van dc~ vc~rdediging, daaronder

begrepeii hit recht cep toegang tc~t lies dossier, moot w~r-

den be~ordcc~ld aan de hand van d~~ specific~ke omstan-

dighedenvan het geval> met name de a<~rd van de Uc~trc~lc-

2013:533, punten 32 en 34).

98. In Itet Licht van die overwegingen moet worden nage-

gaan of~een justitiabele als Berlioz, ciae vein inening is dat

de van liem Uij bevel gevraagde inlirhtingen Haar vcr-

wachtingvan gecln b~lang rijn, toegang moot hebben tot

het inlichtingenverzoek dat door de verzoekende autori-

teit aan de aang~zochte 1t1LOI'lteli 1S toegezonden, OIil

zijn •raalc in volle omvang voc~r do rec~htc~r to icunnen

brengc~n.

99. In dat vei•Uand vol~~t uit let antwoord op de derde en

de vijfde viaag dat het voor de vaststelling van de onwet-

ti~;h~id vats een bevel op basis van een inlichtingenver-

zae~k e11 C~~ SCI ~1fIllaat van de sanctie di~~ wc~gt•I1S Illet-nale-

ving v~~n dat bevel is opg~~legd, nc►odLakelijk maar ook
voldoende is dat wordt aang~toond dat het bij de ge-
via<~gde~ inlichtingE,n niet kennelijk aan yen veitivacht be-
lang voor het verrichte and~rzoek ontbreekt, gelet op de
identit~ait van de belastingpliciitige in kw~stie en het fis-
cale duel waarvo~r de inlichtingen word~n opgevraagd.
100. Met het oog daarop hoei't de justitiaUele in 1<wesue,
teneinde zijn zaak op het punt van de vo~itivaarde van
het verwarh~e belang eerlijk to laten behandelen, geen
roc~~;ang to hc~bbeil tat het inliclitingenverzoek in zijn ge-
heel. Het volstaat dat hij toegang hee£t tot de minimum-
ini~~nnatie die in arti1ce120, lid 2, van richtlijn 2011116 is
vein~eld, namelijk de identiteit van de belastin~~lichtige
in kwescie en het fiscale doel waarvoor de informatie
wordt opgc~vraagd. lndien de rechter van de aangezochte
licistaat evenwel van aordeel is dat die minimctminfor-
niaiic~ in dat opzirlit niet volstaat en hij de aangezochte
autorit~~it verzoelct oin aanvullende inlichtingen to ver-
streklcen in de zin van punt 92 van het onderhavige ar-
rest, is doze rechter ver~~licht cam die aanvullende inlich-
tingen aan cie betrolcl:en.justitiaUele to vc~rstrelcicen, daar-
bij Haar behc~rc~n relceiiing houdend met de ~~ventuele
vei-trouwelijkheid van bepaalde van die gegevens.
101. Bij~evolg moot op d~ zesde vraa~; worden geant-
~vourd dat ai-tikel 47, rivec~de alinea, van het Handvest
aldus moot worden uitgel~gd dat de rechter van de aan-
gezorht~ lidstaat in het kacier v~;n de uitaefc~iiing van zijn
rechtc~rlijk tc~ezicht toc~gang inoet hebbc~n tot het inlich-
tin~;~nv~rzock dat door d~~ verzo~~kendc~ lidstaat aan dc'
aangezc~rhte lidsta~tt is gc~richt. Dt: beh•oklc~~n _ju,tivabele
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beschikt daamntegen niet over een recht van toegang tot

dit inlichtingenverzoek in zijn geheel, dat overeenlcom-

stig artilcel 1G van richtlijn 2011116 een geheicn docu-

ment blijft. Om zijn zaak op het punt van het verwachte

belang van de gevraagde inlichtingen in voile oinvang to

laten behandelen, volstaat het in beginsel dat hij over de

in artike120, lid 2, van die richtlijn bedoelde inlichtingen

beschilct.

(..}
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