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De vraag wanneer in het belastingrecht sprake is van schending van het verdedigingsbeginsel blijft de gemoederen
bezighouden. Uit de tegengestelde jurisprudentie hieromtrent blijkt dat belastingplichtigen, de belastingdienst en rechters
met de invulling van dit beginsel blijven worstelen.

Op 24 november 2017 heeft de Hoge Raad zich opnieuw over het verdedigingsbeginsel uitgesproken
(ECLI:NL:HR:2017:2980). Een belangrijke uitspraak voor de praktijk, omdat de Hoge Raad op enkele punten duidelijkheid
verschaft over de invulling van het verdedigingsbeginsel.
Mede aan de hand van het bovenvermelde arrest van de Hoge Raad zetten wij in deze publicatie uiteen welke belangrijke
uitgangspunten naar onze mening bij de eerbieding van het verdedigingsbeginsel in belastingprocedures moeten gelden.

Het unierechtelijke verdedigingsbeginsel

In veel belastingprocedures stellen belastingplichtigen zich op het standpunt dat de rechten van verdediging niet zijn
geëerbiedigd. Zij doen daarbij enerzijds een beroep op de toepasselijke bepalingen (zie m.n. art. 41) van het Handvest voor
de Grondrechten van de EU en anderzijds een beroep op de rechten van de verdediging als algemeen beginsel van
Unierecht.
Want dat de eerbiediging van de rechten van verdediging een algemeen beginsel van Unierecht vormt, is al geruime tijd
geleden door het HvJ uitgemaakt. Reeds in 1974 besliste het HvJ dat de adressaten van overheidsbeslissingen die
aanmerkelijk in hun belangen worden getroffen, in staat moeten worden gesteld hun standpunt genoegzaam kenbaar te
maken (HvJ 23 oktober 1974, zaak C-17/74, Transocean Marine Paint Association). Er volgden nog meer arresten van het
HvJ met vergelijkbare strekking. De meeste aandacht ging echter uit naar het arrest Sopropé (HvJ 18 december 2008, zaak
C-349/07).
In het arrest Sopropé is een aantal belangrijke uitgangspunten geformuleerd. Zo dient een belastingplichtige – indien de
autoriteiten voornemens zijn om een bezwarend besluit te nemen – vóórdat dit besluit wordt genomen in de gelegenheid te
worden gesteld om zijn zienswijze te geven. De autoriteiten moeten de belanghebbende daarom in staat stellen om naar
behoren zijn standpunt kenbaar te maken over de elementen waarop de administratie haar besluit wil baseren. Concreet
betekent dit dus dat van schending van het verdedigingsbeginsel sprake is, indien een belastingplichtige niet in staat is
gesteld zijn standpunt met betrekking tot het voornemen van de belastingdienst tot het opleggen van een belastingaanslag
naar behoren kenbaar te maken. Het gevolg van het schenden van het verdedigingsprincipe is dat het besluit door de
rechter nietig kan worden verklaard.
Dat blijkt bijvoorbeeld ook uit een arrest van de Hoge Raad van 30 oktober 2015 (ECLI:NL:HR:2015:3174), waarin is
overwogen dat de verplichting van lidstaten de rechten van de verdediging te eerbiedigen met zich brengt dat een
belanghebbende expliciet en ook tijdig moet worden uitgenodigd om te worden gehoord alvorens een bezwarend besluit
wordt genomen.
Het enkele feit dat een belastingplichtige wordt ‘gehoord’ alvorens een bezwarend besluit wordt genomen, vormt echter
nog niet een voldoende waarborg voor de eerbieding van het verdedigingsbeginsel. Uit een arrest van het HvJ (9 november
2017, zaak C-298/16, Ispas) blijkt dat het algemene Unierechtelijke beginsel van eerbieding van de rechten van verdediging
ook betekent dat particulieren in administratieve procedures (voor de controle en de vaststelling van de maatstaf van heffing
van de btw) de mogelijkheid moeten hebben om op hun verzoek de informatie en documenten te ontvangen, die zijn
opgenomen in het administratieve dossier en die door de overheidsinstantie in aanmerking zijn genomen bij het nemen van
haar besluit. Een uitgangspunt waarmee wij het overigens zeer eens zijn. Een belastingplichtige kan immers alleen
deugdelijk reageren op de elementen (‘gronden’) waarop de belastingdienst een voornemen tot het opleggen van een
aanslag baseert, indien hij inzage heeft in de stukken die aan dit voornemen ten grondslag liggen.
Overigens zijn de door het HvJ geformuleerde uitgangspunten (met ingang van 1 mei 2016) ook expliciet in de Europese
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douanebepalingen terug te vinden. De douaneautoriteiten zullen – voordat zij tot navordering overgaan (in het douanerecht:
‘een uitnodiging tot betaling’ opleggen) – de gronden van hun voornemen aan de belastingplichtige moeten mededelen
met verwijzing naar de relevante documenten en informatie. De belastingplichtige heeft vervolgens recht op toegang tot
deze documenten en informatie.

Arrest van de Hoge Raad, 24 november 2017

Ondanks het feit dat het verdedigingsbeginsel al sinds het in 2008 gewezen arrest Sopropé in de Nederlandse
jurisprudentie een prominente plaats inneemt, is dit onderwerp nog steeds niet geheel uitgekristalliseerd.
Zoals hierboven al aangegeven heeft de Hoge Raad op 24 november 2017 een belangrijk arrest over het
verdedigingsbeginsel gewezen. In deze douanezaak heeft de Hoge Raad nog eens goed uitgelegd hoe een beroep op het
verdedigingsbeginsel dient te worden getoetst.
Zo stelt de Hoge Raad nogmaals vast dat de eerbiediging van de rechten van de verdediging een algemeen beginsel van
Unierecht is, dat in het bijzonder meebrengt dat eenieder het recht heeft om te worden gehoord alvorens een besluit wordt
genomen dat zijn belangen op nadelige wijze kan beïnvloeden.
Wat duidelijk wordt, is dat de rechten van verdediging als fundamentele rechten in acht moeten worden genomen en slechts
bij hoge uitzondering, als het algemene belang dat in het specifieke geval rechtvaardigt, kunnen worden gepasseerd en dan
nog op een zodanige wijze dat de rechten niet in de kern worden aangetast. De Hoge Raad verwijst hierbij ook naar zijn
eerdere arrest van 14 augustus 2015 (ECLI:NL:HR:2015:2161).
De inspecteur zal moeten aantonen dat er omstandigheden zijn die in het individuele geval rechtvaardigen waarom hij een
belanghebbende niet van te voren in de gelegenheid heeft gesteld te worden gehoord over zijn voornemen tot het uitreiken
van aanslag. Oftewel: de inspecteur zal feiten en omstandigheden naar voren moeten brengen die een rechtvaardiging
moeten opleveren voor het niet-horen van de belastingplichtige.
De vraag welke omstandigheden eventueel een rechtvaardiging kunnen opleveren voor het niet van te voren horen van een
belanghebbende, laat zich overigens niet makkelijk beantwoorden. Uit de verwijzingsopdracht van de Hoge Raad in
november 2017 leiden wij af dat een omstandigheid zou kunnen zijn dat een verjaringstermijn in het gedrang komt, maar
dan alleen indien dit niet aan de inspecteur is toe te rekenen. Het is aan de inspecteur om dit aan te tonen. Dat lijkt ons in
de praktijk geen gemakkelijke opgave gelet op de ruime controlemiddelen en ruime navorderingstermijn waarover de
inspecteur beschikt.

Uitstel van betaling als rechtvaardiging?

De inspecteur neemt in belastingzaken dikwijls het standpunt in dat het niet van tevoren horen gerechtvaardigd is indien
aan de belastingplichtige uitstel van betaling voor het bedrag van de aanslag is verleend.
Daarmee lijkt de Hoge Raad in zijn arrest van november 2017 korte metten te maken: het verlenen van uitstel van betaling
is geen rechtvaardiging voor het niet vooraf horen van een belastingplichtige. Op dit punt overweegt de Hoge Raad verder
dat – als al sprake is van een rechtvaardiging voor het niet toepassen van de rechten van verdediging – de rechten alleen
dan niet zijn geschonden indien tevens vaststaat dat voldoende waarborgen bestaan voor de opschorting van de
tenuitvoerlegging van het bezwarende besluit.
Of anders gezegd: stel dat de inspecteur erin slaagt om een omstandigheid aan te voeren die het niet vooraf horen
rechtvaardigt, dan geldt als aanvullende voorwaarde dat ook de opschorting van de tenuitvoerlegging van het bezwarende
besluit voldoende moet zijn gewaarborgd. Ontbreekt deze waarborg derhalve, dan levert deze gerechtvaardigde
omstandigheid voor het niet vooraf horen, alsnog een schending van de eerbiediging van de rechten van verdediging op.
Deze laatstgenoemde waarborg vloeit voort uit de communautaire douanewetgeving (voorheen neergelegd in art. 244
Communautair Douanewetboek (CDW), thans in art. 45 Douanewetboek van de Unie (DWU)).
Overeenkomstig deze douanebepalingen heeft een bezwaar- of beroepsprocedure weliswaar geen opschortende werking
en staat het niet in de weg aan de onmiddellijke tenuitvoerlegging van de uitnodiging tot betaling (lees: ‘de aanslag van
douanerechten’), maar dient de tenuitvoerlegging te worden geschorst indien de douaneautoriteiten gegronde redenen
hebben om aan te nemen dat de uitnodiging tot betaling niet in overeenstemming is met de douanewetgeving of dat de
belastingplichtige onherstelbare schade dreigt te lijden door de tenuitvoerlegging.
In Nederland lijkt een dergelijke inhoudelijke toets, op houdbaarheid van de beschikking of onherstelbare schade bij de
belastingplichtige, niet plaats te vinden bij de vraag of uitstel van betaling moet worden verleend. Het is de ontvanger die –
gelet op de tekst van art. 25 Invorderingswet 1990 – onder door hem te stellen voorwaarden aan een belastingschuldige
voor een bepaalde tijd bij beschikking uitstel van betaling kan verlenen. Het beleid van de ontvanger is nader uitgewerkt in
de Leidraad Invordering 2008, specifiek voor de invordering van douanerechten in art. 76. Daarin komt in ieder geval niet tot
uitdrukking dat een toets plaatsvindt zoals deze in art. 45 DWU (voorheen art. 244, CDW) wordt beoogd.
Gelet op bovenstaande kan derhalve betoogd worden dat het Nederlandse systeem thans niet voldoende adequate
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waarborgen biedt voor de opschorting van de belastingaanslag. Het gevolg daarvan is dat – zelfs als in een specifiek geval
sprake zou zijn van een gerechtvaardigde omstandigheid voor het niet van tevoren horen van een belastingplichtige – toch
sprake is van schending van het verdedigingsbeginsel.

Verhouding met (recente) jurisprudentie HvJ

De vraag blijft hoe het arrest van de Hoge Raad uit november 2017 zich verhoudt tot de jurisprudentie van het HvJ, in het
bijzonder de arresten Prequ’Italia Srl, zaak C-276/16 van 20 december 2017 en Kamino/Datema, zaken C-129/13 en
C-130/13 van 3 juli 2014.
Uit deze arresten kan worden afgeleid dat het horen voordat een bezwarend besluit wordt genomen weliswaar het
uitgangspunt is, maar dat met het niet vooraf horen een algemeen belang kan zijn gediend, namelijk de snelle inning van de
eigen middelen. Dan kan het niet vooraf horen toch gerechtvaardigd zijn, mits dit geen onevenredige en onduldbare ingreep
vormt. Van dit laatste lijkt geen sprake te zijn – zo stelt het HvJ – wanneer aan de voorwaarden van art. 244 CDW (thans
art. 45 DWU) voor het verkrijgen van uitstel van betaling wordt voldaan en deze voorwaarden niet te eng worden uitgelegd.
Ook hier blijft dus van belang het antwoord op de vraag of het Nederlandse systeem thans voldoende waarborgen biedt in
de zin van art. 45 DWU (voorheen art. 244 CDW). Hierboven betoogden wij al dat dit niet het geval lijkt te zijn.

Toepassingsgebied

Hoewel het bovenvermelde arrest van de Hoge Raad een douanezaak betrof, is het inmiddels duidelijk dat het
verdedigingsbeginsel een veel ruimer toepassingsgebied heeft. Zo is het verdedigingsbeginsel ook van toepassing op
belastingen die weliswaar niet rechtstreeks Europees geregeld zijn maar waarbij nationale bepalingen uitvoering geven aan
het Europees recht. Sprekende voorbeelden zijn de omzetbelasting en de accijnzen, waarbij in de nationale wetgeving
uitvoering wordt gegeven aan Europese richtlijnen.
Maar het verdedigingsbeginsel is ook van toepassing op puur nationale belastingen die weliswaar niet via Europese
richtlijnen worden geregeld, maar waarbij Europeesrechtelijke aspecten een rol spelen. Zolang sprake is van een situatie
die zich binnen de materiële werkingssfeer van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie begeven – meer
in het bijzonder de bepalingen betreffende de vrijheden voor personen, goederen, vestiging en kapitaal – dan brengt dat
enkele feit met zich mee dat de door het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie gewaarborgde rechten,
waaronder het verdedigingsbeginsel, moeten worden geëerbiedigd. Dit ook ongeacht het antwoord op de vraag of met de
toepasselijke nationale wettelijke bepalingen de regels betreffende het recht op deze vrijheden worden geschonden (zie
onder meer HvJ 26 februari 2013, zaak C-617/10, Åkerberg Fransson en HvJ 25 maart 2004, zaak C-71/02, Karner). Het
verdedigingsbeginsel kan daarmee dus ook van toepassing zijn op bijvoorbeeld de BPM of de vennootschaps- en
inkomstenbelasting.

De controlefase, de zienswijzefase én de aanslagfase

Een discussie in relatie tot de toepassing van het verdedigingsbeginsel ziet met name op het geschilpunt óf een
belastingplichtige in de gelegenheid was om op alle elementen van een beslissing te kunnen reageren alvorens de
beslissing werd genomen.
Wij willen de discussie hieromtrent nog wat aanscherpen door in te zoomen op het moment waarop (de wanneer-vraag) de
belastingplichtige in staat moet worden gesteld om een vergissing te corrigeren of individuele omstandigheden aan te
voeren die ervoor pleiten dat het besluit wordt genomen, niet wordt genomen of dat in een bepaalde zin wordt besloten. 
Juist deze wanneer-vraag is in het licht van de jurisprudentie omtrent het verdedigingsbeginsel zeer interessant. Want
wanneer neemt de belastingdienst een beslissing en wanneer kan een belastingplichtige een vergissing corrigeren of
individuele omstandigheden aanvoeren die ervoor pleiten dat het besluit anders wordt genomen, niet wordt genomen of dat
in een bepaalde zin wordt besloten? 
Het antwoord op de wanneer-vraag moet dan ook gevonden worden in het moment voorafgaand aan het opleggen van de
naheffingsaanslag en – volgens ons – ná het moment van het trekken van de conclusie (waarbij reacties op een
controlerapport worden meegewogen) dat een naheffingsaanslag opgelegd zal worden.
Gelet op de jurisprudentie dient volgens ons dan ook een knip te worden gemaakt tussen enerzijds de controlefase waarin
het controlerapport wordt opgemaakt (en reacties van de belastingplichtige worden meegenomen) en het moment dat (een
andere) inspecteur een naheffingsaanslag zal opleggen (aanslagfase). De zienswijzefase voor een belastingplichtige om te
kunnen reageren in het kader van het verdedigingsbeginsel ligt daar precies tussen.
Deze zienswijzefase dient dan ook als fase te gelden waarin een belastingplichtige kan reageren op het voornemen van de
inspecteur om een naheffingsaanslag op te leggen waarbij conclusies van de controlefase eveneens duidelijk zijn zodat een
vergissing kan worden gecorrigeerd of individuele omstandigheden kunnen worden aangevoerd die ervoor pleiten dat het
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besluit anders wordt genomen, niet wordt genomen of dat in een bepaalde zin wordt besloten. 
Dit ‘knip-moment’ blijkt niet uit de huidige fiscale praktijk, maar toch zien wij wel overeenkomsten tussen de zienswijzefase
op basis van het verdedigingsbeginsel en de algemene bestuursrechtelijke praktijk. In de bestuursrechtelijke praktijk wordt
in een aantal gevallen namelijk niet direct een besluit genomen maar dient een bestuursorgaan het voorgenomen besluit
kenbaar te maken zodat voor een belanghebbende de mogelijkheid bestaat om het bestuursorgaan te voorzien van een
mening over het voorgenomen besluit. Het bestuursorgaan beslist, met in achtneming van de zienswijze van de
belanghebbende, of het besluit alsnog wordt genomen (Afdeling 3.4 Algemene wet bestuursrecht).
In het kader van het verdedigingsbeginsel zou van de inspecteur mogen worden verlangd dat de concept-aanslag met de
daarop betrekking hebbende stukken die redelijkerwijs nodig zijn voor een beoordeling ter inzage worden gelegd waarbij de
belanghebbende naar keuze schriftelijk of mondeling een zienswijze over de (concept-)aanslag naar voren kan brengen (zie
bijvoorbeeld artt. 3:11 lid 1 en 3:15 lid 1 Awb). Het vervolgens opmaken van de aanslag is daarmee het besluit en eveneens
het sluitstuk van de toepassing van het verdedigingsbeginsel.
Op deze wijze zorgt de zienswijzefase er dan ook voor dat de betrokken persoon of onderneming in staat wordt gesteld een
vergissing te corrigeren of individuele omstandigheden aan te voeren die ervoor pleiten dat het besluit niet wordt genomen
of dat in een bepaalde zin wordt besloten (zie hiervoor nogmaals de zaak Kamino/Datema van het HvJ). Of de
zienswijzefase zo kan of moet worden uitgelegd zal (wellicht) later moeten blijken, wij zullen ons er in ieder geval hard voor
maken.

Resumé

De vraag wanneer in het belastingrecht sprake is van een schending van het verdedigingsbeginsel leidt in de praktijk tot
veel discussie en is lang niet altijd duidelijk te beantwoorden.
De Hoge Raad heeft zich op 24 november 2017 opnieuw over het verdedigingsbeginsel uitgelaten. Een belangrijke
uitspraak voor de praktijk, omdat de Hoge Raad op enkele punten toch enige duidelijkheid heeft verschaft over de invulling
van het verdedigingsbeginsel.
Duidelijk is dat de rechten van verdediging als fundamentele rechten in acht moeten worden genomen. Uitgangspunt is dat
de belastingplichtige gehoord dient te worden en recht heeft op inzage in de stukken, vóórdat een belastingaanslag wordt
opgelegd. Het exacte moment waarop een belastingplichtige moet worden gehoord (zienswijzefase) is echter nog niet
uitgekristalliseerd.
Wel blijkt nogmaals dat slechts bij hoge uitzondering aan dit fundamentele recht voorbij kan worden gegaan. Het is dan aan
de inspecteur een omstandigheid aan te voeren die een dergelijke uitzondering rechtvaardigt. Maar zelfs als hij hierin zou
slagen, dan geldt nog een aanvullende voorwaarde: de opschorting van de tenuitvoerlegging van het bezwarende besluit
moet, overeenkomstig de uitleg van de douanebepalingen, voldoende zijn gewaarborgd. Wij menen dat de Nederlandse
wetgeving c.q. het in Nederland gevoerde beleid deze waarborgen thans niet biedt.

 
Voetnoten

[1]

Mr. A. Wolkers (knowledge counsel) en mr. R. Jeronimus (advocaat) zijn beiden verbonden aan Hertoghs advocaten te Rotterdam.
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