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Samenvatting

Belanghebbende heeft binnen de termijn aangifte VPB gedaan, doch door telkens nullen in te vullen. De inspecteur heeft een aanslag
opgelegd naar een belastbaar bedrag van € 25.000. In bezwaar heeft de inspecteur om een motivering van het bezwaar gevraagd en
meerdere telefoongesprekken gevoerd met werknemers van belanghebbende. Omdat de gevraagde informatie niet is gekomen, heeft
de inspecteur het bezwaar kennelijk ongegrond verklaard. In beroep klaagt belanghebbende erover dat de hoorplicht is geschonden.
De rechtbank verwerpt deze stelling. Belanghebbende is in gebreke gebleven bij het aanleveren van informatie die voor het horen
onontbeerlijk was. De inspecteur had evenwel de verplichting om tijdig uitspraak op bezwaar te doen. Het recht op horen heeft
belanghebbende door haar gedrag verwerkt. Door haar eigen toedoen/nalaten is zij aangewezen op de beroepsfase. De rechtbank is
vervolgens van oordeel dat de aangifte die is gedaan niet de vereiste aangifte is, mede omdat geen toelichting is gegeven waarom
belanghebbende van mening is dat zij geen belasting verschuldigd is. De rechtbank acht de schatting redelijk, mede omdat de
inspecteur door het gebrek aan informatie in het duister tast. De inspecteur komt dan een ruime beoordelingsmarge toe, waarbij hij
ter vermijding van het risico dat te weinig wordt geheven rekening mag houden met de mogelijkheid van niet uit de aangifte OB
blijkende omzet.

(Beroep ongegrond.)

Commentaar

In de onderhavige uitspraak van Rechtbank Zeeland-West-Brabant spelen een aantal formele aspecten een rol. Ik wil in dit
commentaar aandacht besteden aan (de schending van) het hoorrecht.

De rechtbank heeft beslist dat de inspecteur het bezwaar ongegrond heeft kunnen verklaren zonder dat een hoorgesprek heeft
plaatsgevonden. De reden om voorbij te gaan aan het hoorrecht is – aldus de rechtbank – dat belanghebbende, ondanks herhaald
aandringen van de inspecteur, geen informatie heeft verstrekt die voor een inhoudelijke beoordeling van het bezwaar en dus voor een
zinvol hoorgesprek, onontbeerlijk is. Uit de feiten kan inderdaad worden afgeleid dat de inspecteur de belanghebbende meermaals
(zowel schriftelijk als telefonisch) in de gelegenheid heeft gesteld om het bezwaarschrift van een (nadere) motivering te voorzien.
Toch plaats ik kanttekeningen bij de beslissing dat dit voldoende grond biedt om het beroepschrift kennelijk ongegrond te verklaren
en belanghebbende niet te horen.

Uitgangspunt is dat een belanghebbende in de bezwaarfase in de gelegenheid wordt gesteld om te worden gehoord, voordat het
bestuursorgaan een beslissing op bezwaar neemt (art. 7:2 Awb). Art. 25 AWR bepaalt vervolgens dat belanghebbende wordt gehoord
op zijn verzoek. Niet in geschil is dat belanghebbende in zijn bezwaarschrift heeft verzocht om te worden gehoord. Van het horen
kan slechts worden afgezien in de gevallen genoemd in art. 7:3 Awb. Daartoe behoort ook het geval dat het bezwaar ‘kennelijk
ongegrond’ is zoals hier geoordeeld.

Uit de memorie van toelichting bij art. 7:3 Awb blijkt dat een bezwaar kennelijk ongegrond is wanneer uit het bezwaarschrift zelf
reeds aanstonds blijkt dat de bezwaren ongegrond zijn en redelijkerwijs geen twijfel mogelijk is over die conclusie (zie in het
verlengde hiervan ook de jurisprudentie hieromtrent, bijv. Hof Den Haag 19 december 2017, nrs. 17/00767 en 17/00768, NTFR
2018/1302, met mijn commentaar). In zo’n geval komt het bestuursorgaan dus reeds na kennisgeving van het bezwaarschrift tot de
conclusie dat de bezwaren geen doel kunnen treffen. Het Besluit Fiscaal Bestuursrecht (par. 9, lid 4) voegt daar nog aan toe dat de
inspecteur de belanghebbende hoort als er redelijkerwijs twijfel mogelijk is of het bezwaarschrift kennelijk ongegrond is.



Al met al is van ‘kennelijke ongegrondheid’ van een bezwaar in de praktijk dus niet snel sprake. Dat lijkt mij een goed uitgangspunt,
juist ook omdat het hoorgesprek de belanghebbende de gelegenheid biedt om de – in de ogen van de inspecteur onduidelijke of
onhaalbare – gronden nader mondeling te kunnen toelichten.

Tegen de achtergrond van bovenstaande heb ik derhalve mijn bedenkingen bij de beslissing van de inspecteur (en rechtbank) om het
bezwaar kennelijk ongegrond te verklaren en belanghebbende niet in de gelegenheid te stellen om te worden gehoord. Daar lijkt de
rechtbank ook op te zinspelen door te beslissen dat – voor zover de inspecteur niet van het horen kon afzien met toepassing van art.
7:3 Awb – in ieder geval rechtens heeft te gelden dat belanghebbende door haar gedragingen het recht om in de bezwaarfase te
worden gehoord heeft ‘verwerkt’. Wat er ook zij van de (passieve) houding van belanghebbende, dat zou naar mijn mening geen
reden mogen zijn om aan het hoorrecht voorbij te gaan, temeer nu belanghebbende expliciet om een hoorgesprek heeft gevraagd.

[1] Mr. A. Wolkers is werkzaam als Knowledge Counsel bij Hertoghs advocaten.
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