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1. Inleiding

“Om zijn taak behoorlijk te kunnen uitoefenen heeft de belastingdienst informatie nodig. Zon-
der een juist en volledig beeld van de feiten is een behoorlijke heffing van belastingen niet
mogelijk. Een belangrijk deel van zijn informatie krijgt de belastingdienst van de belasting-
plichtigen zelf en van administratieplichtigen. Op grond van de fiscale wetgeving (de AWR)
zijn zij binnen bepaalde grenzen verplicht om aan de inspecteur op diens verzoek informatie
te verschaffen die fiscaal relevant kan zijn. De belastingdienst heeft in dit opzicht vergaande
bevoegdheden. De Hoge Raad heeft deze onderzoeksbevoegdheden omschreven als «zeer
ingrijpende dwangmiddelen» (HR 10 februari 1988, BNB 1988/160)”. 1

Dit zijn de eerste zinnen uit de memorie van toelichting bij het ‘voorstel van wet houdende
wijziging van de Algemene Wet inzake Rijksbelastingen ten behoeve van de rechtsbescher-
ming van belastingplichtigen bij controlehandelingen van de fiscus’ zoals die op 12 juli 2006
door de Tweede Kamerleden Dezentjé Hamming-Bleumink en Crone2 werd ingediend. Re-
den voor de indiening van dit wetsvoorstel was volgens de Kamerleden te voorzien in de
lacune in de rechtsbescherming voor degene die met een verzoek om informatie van de Be-
lastingdienst wordt geconfronteerd en van oordeel is dat dit verzoek niet terecht is. Evenmin
was er een effectieve rechtsbescherming tegen de standpunten van de inspecteur over de
omvang van de fiscale administratieplicht. Het doel van het wetsvoorstel was ook dit tekort in
de rechtsbescherming van de administratieplichtigen op te heffen.

Sinds de indiening in 2006 is het oorspronkelijke wetsvoorstel vele malen gewijzigd. Uitein-
delijk is een vergaand ‘afgeslankte’ wet op 1 juli 2011 in werking getreden.3 Vanaf het mo-
ment van de bekendmaking van het lovenswaardige initiatief tot de dag van vandaag zijn
vele pennen in beweging geweest. Positieve en kritische geluiden hebben elkaar afgewis-
seld.4

In deze bijdrage zal op zoek worden gegaan naar het antwoord op de vraag hoe het thans is
gesteld met de rechtsbescherming tegen controlebevoegdheden van de fiscus. Ter beant-
woording van deze vraag zal eerst nog kort uiteen worden gezet welke wetswijzigingen zijn
ingevoerd (paragraaf 2). Bij het bespreken daarvan zullen direct een aantal knelpunten en
typica zichtbaar worden, die afzonderlijk ‘bij de kop zullen worden gepakt’ (paragraaf 3). Wel-
licht zijn er nog kansen voor de belastingplichtige te ontwaren! Een majeur thema is voorts
nog de samenloop tussen de nieuwe fiscaalbestuursrechtelijke rechtsmiddelen die zijn geïn-
troduceerd tegen een informatieverzoek van de inspecteur enerzijds en het afdwingen van
informatie door de inspecteur via de civiele route anderzijds (artikel 52, lid 4 AWR). Daaraan
wordt in paragraaf 4 aandacht besteed.

1 Kamerstukken II, 2005/06, 30 645, nr. 3, p. 1.
2 Vanaf 11 februari 2008 heeft de heer Tang de heer Crone vervangen en vanaf 23 juni 2010 heeft de heer Groot de heer Tang
vervangen. Zie Kamerstukken II, 2007/08, 30 645, nr. 8 en Kamerstukken II, 2009/10, 30 645, nr. 17.
3 Stb. 2011, 265.
4 Zie o.a. J.A.R. van Eijsden, ‘Rechtsbescherming tegen controlehandelingen van de fiscus: zou het er dan toch van komen?’,
MBB 2009/10; M. Muller, ‘Facelift van het initiatiefwetsvoorstel over rechtsbescherming bij controlehandelingen’, WFR 2010/42;
E.B. Pechler, ‘Rechtsbescherming tegen controlehandelingen’, NTFR 2011/15; D.N.N. Jansen en F.J.P.M Haas, De informatie-
beschikking: een probleem op zich?, Register, april 2012, nr. 2 en P. America en R. Waaijer, ‘De informatieplicht, een ondeug-
delijk implantaat in de AWR’, WFR 2012/565.
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2. De informatie- en kostenvergoedingsbeschikking

In het uiteindelijke wetsvoorstel worden twee beschikkingen geïntroduceerd. Ten eerste de
informatiebeschikking in verband met het niet voldoen aan een informatieverzoek. Ten twee-
de de kostenvergoedingsbeschikking naar aanleiding van een onterechte verplichting ten
aanzien van de administratieplicht en van de informatieplicht over derden.

2.1. De informatiebeschikking in vogelvlucht

Zoals aangegeven, staat de inspecteur een hele reeks van controlebevoegdheden ten dien-
ste. Indien niet of niet volledig wordt voldaan aan een verzoek van de inspecteur kán deze
op basis van artikel 52a AWR een voor bezwaar vatbare informatiebeschikking vaststellen.
Blijkens het eerste lid van dit artikel gaat het om het niet voldoen aan de verplichtingen ex
artikel 41 (vergezelplicht), 47 (inlichtingenverplichting), 47a (internationale inlichtingenver-
plichting), 49 (wijze van informatieverstrekking) en 52 AWR (administratie- en bewaarver-
plichting), alsmede voor administratieplichtigen het niet voldoen aan de verplichtingen ex
artikel 53, lid 1 tot en met 3 AWR.

In de informatiebeschikking stelt de inspecteur dat zijns inziens niet is voldaan aan zijn ver-
zoek. Daarbij dient deze nauwkeurig te omschrijven wat wordt verwacht van de informatie-
plichtige en moet worden gemotiveerd waarom het gevraagde relevant kan zijn voor de be-
lastingheffing.5 Voorts vraagt de inspecteur in zijn beschikking nogmaals om verzochte in-
formatie te verstrekken.6 De verplichting tot het stellen van deze vraag staat niet met zoveel
woorden in het eerste lid van artikel 52a AWR.

In de beschikking dient de inspecteur op grond van artikel 25, derde lid AWR voorts te wijzen
op de omkering en verzwaring van de bewijslast.

Tegen de informatiebeschikking kunnen rechtsmiddelen worden aangewend. Indien de in-
specteur de aanslag7, waarop het informatieverzoek ziet, vaststelt voordat de beschikking
onherroepelijk is geworden, vervalt de informatiebeschikking.

Aangezien de omkering en verzwaring van de bewijslast eerst intreedt nadat sprake is van
een onherroepelijke informatiebeschikking (of sprake is van het niet doen van de vereiste
aangifte), leidt het voortijdig opleggen van een aanslag ertoe dat de veronderstelde schen-
ding van de informatieverplichting niet kan leiden tot de bedoelde bewijsrechtelijke conse-
quenties.

In het derde lid van artikel 52a AWR is nog vastgelegd dat de aanslagtermijn wordt verlengd
met de periode die gemoeid is met het procederen tegen de informatiebeschikking. Dat heeft
tot gevolg dat een belastingplichtige hangende de procedure geen duidelijkheid heeft om-
trent de hoogte van de aanslag.

Indien geen bezwaar wordt gemaakt tegen de informatiebeschikking of afwijzend wordt be-
slist op aangewende rechtsmiddelen, wordt de informatiebeschikking onherroepelijk. Dit
heeft blijkens de kamerstukken tot gevolg dat in de eventuele procedure tegen de aan-
slag(en) waarbij de omkering en verzwaring van de bewijslast aan de orde is, de rechtmatig-

5 Kamerstukken II, 2008/09, 30 645, nr. 14, p. 10-11.
6 Handelingen II, 15 september 2010, p. 100-8075.
7 Hier kan (in het vervolg) ook navorderingsaanslag of naheffingsaanslag worden gelezen.
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heid van het verzoek om informatie en het (niet) voldoen daaraan (ergo; de informatiebe-
schikking) niet meer ter discussie kan worden gesteld.8

2.2. De kostenvergoedingsbeschikking in vogelvlucht

Ter zake van de verplichting tot het voeren van een administratie door een administratie-
plichtige alsmede voor de informatieverplichting van een administratieplichtige, in verband
met de belastingheffing van derden, is in artikel 52, lid 7 AWR respectievelijk artikel 53, lid 5
AWR de kostenvergoedingsbeschikking geïntroduceerd. De invoering daarvan is eveneens
bedoeld als waarborg tegen het overschrijden van controlebevoegdheden door de inspec-
teur.

Artikel 52, lid 7 eerste volzin AWR geeft de belastingplichtige het recht schadevergoeding te
eisen vanwege een verplichting die hem in het kader van de administratieplicht door de in-
specteur is opgelegd op basis van artikel 52, eerste lid, welke naar zijn oordeel niet rechtma-
tig is. Uit de wetsgeschiedenis blijkt dat het moet gaan om een administratieverplichting die
nog niet eerder aan de belastingplichtige was opgelegd.9 Te denken valt aan (ten onrechte)
verplicht worden tot de aanschaf van een duurder boekhoudpakket.

Artikel 53, vijfde lid, eerste volzin AWR geeft de administratieplichtige het recht schadever-
goeding te eisen vanwege een verplichting tot – kort gezegd – het verstrekken van informatie
over derden, die hem door de inspecteur is opgelegd op basis van artikel 53, eerste lid, on-
derdeel a AWR, welke naar zijn opvatting niet rechtmatig is. De indieners van het wetsvoor-
stel hebben hierbij als voorbeeld genoemd het claimen van een vergoeding voor de kosten
die gemoeid zijn met het (ten onrechte) moeten onttrekken van bepaalde informatie aan (di-
gitale) archieven, zoals de manuren die de administratieplichtige zelf heeft besteed of de
kosten van een gespecialiseerd bedrijf.10

De onrechtmatigheid van de verplichting moet blijken uit het feit dat de verplichting achteraf
komt te vervallen. Dit gebeurt indien de inspecteur of de rechter achteraf vaststelt dat de
verplichting in strijd met de wet is opgelegd. Anders dan bij de informatiebeschikking van
artikel 52a AWR, die rechtsbescherming vooraf biedt, is hier gekozen voor rechtsbescher-
ming achteraf.

Het uitgangspunt van de regeling is dat de betrokkene die bezwaren heeft tegen het verzoek
om informatie, maar hieraan niettemin voldoet, recht heeft op een vergoeding van de kosten
indien het verzoek onrechtmatig is. Het initiatief voor een kostenvergoeding ligt bij de admi-
nistratieplichtige, die een verzoek daartoe moet indienen. De inspecteur beslist op het ver-
zoek bij voor bezwaar vatbare beschikking. Daartegen kunnen vervolgens ook weer de ver-
dere reguliere rechtsmiddelen worden aangewend.

Aan de vraag welke kosten voor vergoeding in aanmerking komen, is tijdens de parlementai-
re behandeling weinig aandacht besteed. De indieners hadden het oog op integrale vergoe-
ding van de in redelijkheid gemaakte kosten die rechtstreeks het gevolg zijn geweest van het
nakomen van het onrechtmatige informatieverzoek.11 Het gaat dus om de kosten die werke-
lijk zijn gemaakt.

8 Van Eijsden merkt hierbij op dat wellicht toch tijdens de procedure tegen de aanslag ruimte bestaat de rechtmatigheid van het
informatieverzoek aan de orde te stellen. J.A.R. van Eijsden, ‘Rechtsbescherming tegen controlehandelingen van de fiscus: zou
het er dan toch van komen?’, MBB 2009/10.
9 Kamerstukken II, 2009/10, 30 645, nr. 14, p. 12.
10 Kamerstukken II, 2009/10, 30 645, nr. 14, p. 13.
11 Kamerstukken II, 2009/10, 30 645, nr. 14, p. 7.
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De kosten die gemoeid zijn met het inwinnen van advies omtrent het verzoeken om kosten-
vergoeding alsmede de kosten die worden gemaakt bij de procedure ter verkrijging van de
kostenvergoeding vallen niet onder de kosten. Eventuele kosten van bezwaar en beroep
komen slechts op de voet van artikel 7:15, lid 2 Awb en artikel 8:75 Awb voor vergoeding in
aanmerking, doorgaans op basis van de uiterst magere forfaits.

Tenslotte verdient nog opmerking dat niet duidelijk is of de Belastingdienst nog gebruik mag
maken van de informatie die op grond van een onrechtmatig verzoek is verkregen. De indie-
ners van het initiatiefwetsvoorstel meenden terecht van niet.12 De staatssecretaris van Finan-
ciën betoogde evenwel dat, als de inspecteur meent dat er goede gronden zijn om die infor-
matie te gebruiken, het uiteindelijk aan de rechter is om een afweging te maken.13

3. Knelpunten en typica

A. Informatie- én kostenvergoedingsbeschikking voor de administratieplichtige

Uit de (latere) parlementaire stukken ter zake van het initiatiefwetsvoorstel blijkt dat het de
bedoeling was dat voor administratieplichtigen alléén de mogelijkheid van een verzoek om
een kostenvergoedingsbeschikking zou openstaan.
“De voorliggende nota van wijziging gaat ervan uit dat de huidige praktijk op dit gebied wordt
voortgezet en dat de omvang van de administratieverplichtingen niet voor bezwaar en be-
roep vatbaar wordt. Voor de gevallen waarin in de praktijk vooral behoefte aan rechtsbe-
scherming bestaat, wordt echter wel een rechtsingang gecreëerd”14, namelijk die van de kos-
tenvergoedingsbeschikking.

Het argument voor die keuze is blijkens de kamerstukken dat bij informatieverzoeken met
betrekking tot de belastingheffing van derden, omkering van de bewijslast niet plaatsvindt.15

Dit argument gaat echter niet op voor verzoeken die betrekking hebben op de administratie-
plicht. Het niet voldoen aan de eisen van artikel 52 AWR kan immers leiden tot omkering van
de bewijslast (artikel 54 AWR). In zoverre is deze redenering dus ‘krom’.

Indien evenwel naar de tekst van artikel 52a, eerste lid AWR wordt gekeken, valt op dat
daarin eveneens artikel 52 en 53 AWR worden vermeld. Dat betekent dus bijvoorbeeld dat
indien de inspecteur constateert dat de administratie niet op orde is, hij een informatiebe-
schikking dient te nemen als hij later een beroep wenst te doen op de omkering en verzwa-
ring van de bewijslast. Hij zal in de beschikking dienen te stellen wat er zijns inziens mis is
met de administratie.16

B. Rechtsmiddelen en schorsende werking

Tijdens de ‘loopbaan’ van het onderhavige wet zijn vooral in de beginfase veel woorden ge-
wijd aan de vraag of het aanwenden van rechtsmiddelen tegen de informatiebeschikking een
schorsende werking diende te hebben. De rol van de voorlopige voorziening (artikel 8:81
Awb) is in dit kader uitgebreid besproken. Opvallend is dat na de ‘Tweede nota van wijziging’
met geen woord meer wordt gerept over de voorlopige voorziening.

12 Handelingen I, 2011, p. EK 24-6-23.
13 Handelingen I, 2011, p. EK 24-6-25 en 26.
14 Kamerstukken II, 2009/10, 30 645, nr. 14, p. 8.
15 Kamerstukken II, 2009/10, 30 645, nr. 14, p. 7.
16 Zie meer uitgebreid: D.N.N. Jansen en F.J.P.M Haas, De informatiebeschikking: een probleem op zich?, Register, april 2012,
nr. 2, p. 26.
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Vanzelfsprekend is het belangrijk om te weten of hangende een procedure tegen de informa-
tiebeschikking de ‘informatieplichtige’ alsnog dient te voldoen aan het verzoek van de inspec-
teur of eerst de uitkomst van de procedure kan worden afgewacht.

De ‘normale’ gang van zaken in het commune bestuursrecht is dat bezwaar en beroep niet
de werking van het besluit beïnvloedt waartegen het is gericht (art. 6:16 Awb). In zijn alge-
meenheid zal derhalve, ondanks het aanwenden van rechtsmiddelen, de - in een besluit ver-
vatte – verplichting voortduren.

Uit de tekst van de nieuwe wetsbepalingen kan de volgende informatiebeschikkingsroute
worden gedistilleerd. De inspecteur verzoekt om informatie. Zodra naar zijn oordeel niet of
niet volledig is voldaan aan het verzoek kan hij een informatiebeschikking vaststellen. Daarin
wordt nogmaals om de informatie gevraagd. Indien de belastingplichtige het niet eens is met
de inhoud van de beschikking zal hij daartegen bezwaar dienen te maken. In het kader van
de bezwaarprocedure kán een nieuwe termijn worden afgesproken om aan de verplichting te
voldoen.17 Indien de bezwaarfase niet tot een voor de belastingplichtige bevredigende uit-
komst leidt, kan een beroepsfase volgen. Indien de rechtbank het beroep ongegrond ver-
klaart, stelt zij ingevolge artikel 27e, tweede lid AWR, een nieuwe termijn voor het voldoen
aan de in de beschikking genoemde verplichtingen, tenzij sprake is van kennelijk onredelijk
gebruik van procesrecht. Ten slotte bestaat nog de mogelijkheid van hoger beroep en be-
roep in cassatie. Deze rechtsmiddelen hebben schorsende werking (art. 27h, lid 5 en 28, lid
7 AWR).

Uit het vorenstaande leid ik af dat - ondanks hetgeen in de kamerstukken voor de laatste
wijziging is vermeld - het aanwenden van rechtsmiddelen tegen de informatiebeschikking
(feitelijk) wel schorsende werking met zich brengt. De inspecteur en de rechter zullen immers
- uitzonderingen daargelaten – in bezwaar respectievelijk beroep de informatieplichtige een
nadere termijn stellen om (alsnog) aan de verplichtingen te voldoen. Alsdan is in beginsel
geen voorlopige voorziening nodig.18

C. Inzage in de stukken waarop het informatieverzoek is gebaseerd

Tegen een informatiebeschikking kunnen – zoals aangegeven – de reguliere rechtsmiddelen
van bezwaar, (hoger) beroep en beroep in cassatie worden aangewend. Gedurende deze
fases staan de ‘normale’ proceswaarborgen ten dienste van de informatieplichtige. Eén
daarvan is het recht op kennisneming van het dossier van de inspecteur.

Na het maken van bezwaar tegen de informatiebeschikking kan de belanghebbende – voor-
afgaand aan de hoorzitting – ex artikel 7:4 Awb inzage nemen in alle op de zaak betrekking
hebbende stukken. Daartoe behoren in beginsel ook de stukken waarop de inspecteur zijn
informatieverzoek baseert. Met een dergelijke inzage kan dus worden gepoogd meer inzicht
te verkrijgen in de achtergronden van een informatieverzoek van de inspecteur. Daarbij is
nog wel van belang op te merken dat de inspecteur ook al in de bezwaarfase bepaalde stuk-
ken voor de belanghebbende geheim kan houden met een beroep op gewichtige redenen.19

17 Kamerstukken II, 2009/10, 30 645, nr. 14, p. 6.
18 Ook Muller gaat ervan uit dat bezwaar en beroep schorsende werking met zich medebrengt. M. Muller, ‘Facelift van het initia-
tiefwetsvoorstel over rechtsbescherming bij controlehandelingen’, WFR 2010/42.
19 Zie eveneens P. America en R. Waaijer, ‘De informatieplicht, een ondeugdelijk implantaat in de AWR’, WFR 2012/565 en
meer uitgebreid P. Fortuin, ‘Geheimhouding van stukken voor de belastingrechter’, NTFRB 21012-16.
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D. Samenhang van verzoek om informatie met de aanslagfase

Zoals hiervoor reeds is aangegeven, kan de inspecteur op grond van artikel 52a AWR alleen
een informatiebeschikking nemen als niet (volledig) is voldaan aan de informatieverplichting
in verband met “een op te leggen” aanslag.20 Dit brengt met zich mede dat indien geen (af-
doende) gehoor wordt gegeven aan een verzoek van de inspecteur in de bezwaarfase ter
zake van de bestreden aanslag, geen informatiebeschikking kan worden genomen en dit dus
ook niet kan leiden tot omkering en verzwaring van de bewijslast.

Deze redenering gaat evenwel niet op als het woord “beschikking” in het eerste lid van artikel
52a AWR niet wordt gelezen als ‘voor bezwaar vatbare beschikking’, doch ruim wordt geïn-
terpreteerd á la het commune bestuursrecht. Dan valt daar immers ook de uitspraak op be-
zwaar onder. Nu uit de parlementaire geschiedenis niet met zoveel woorden blijkt dat de
wetgever ook de informatieverstrekking in de bezwaarfase voor ogen had, opteer ik niet voor
deze ruime uitleg.21

E. Omkering en verzwaring voor de hele aanslag?

De Raad van State heeft voorgesteld dat na een onherroepelijke informatiebeschikking de
omkering en verzwaring van de bewijslast alleen zou dienen te zien op de elementen waarop
het verzoek betrekking heeft.22 Dit is in lijn met het voorstel van de indieners van het wets-
voorstel om te voorzien in een ‘partiële’ omkering en verzwaring van de bewijslast.23

Tot op heden heeft de Hoge Raad alleen voor de situatie van het niet doen van de vereiste
aangifte geoordeeld dat de omkering van de bewijslast geldt voor alle bestanddelen die in de
aanslag zijn begrepen (HR 14 november 1990, FED 1991/114). Over de omvang van de
consequenties wegens het niet voldoen aan de inlichtingen- en administratieverplichting
heeft de Hoge Raad tot op heden geen oordeel geveld.

Ter zake van de schending van de informatieverplichting is op grond van het proportionali-
teitsbeginsel verdedigbaar dat de omkering en verzwaring van de bewijslast alléén het inko-
mensbestanddeel raakt waarop de gevraagde informatie zag. Voor het niet voldoen aan de
administratieplicht is in de parlementaire geschiedenis een belangrijk aanknopingspunt te
vinden voor de stelling dat de omkering van de bewijslast alléén het bestanddeel van de
aanslag raakt waarop de administratie betrekking heeft. In de wetsgeschiedenis is dienaan-
gaande vermeld24:
“Uit de bestaande jurisprudentie vloeit tevens voort dat de inspecteur niet op grond van het enkele feit
dat de belastingplichtige een op hem rustende verplichting niet nakomt, de aanslag naar willekeur kan
vaststellen en de belastingplichtige zonder meer met het bewijs kan belasten dat die aanslag onjuist is
vastgesteld. Voorts bestaat de verwachting dat, ook na de invoering van artikel 54, conform de be-
staande jurisprudentie, het niet voldoen aan een op de belastingplichtige rustende verplichting ten
aanzien van een onderdeel van de aanslag niet ten gevolge zal hebben dat omkering van de bewijs-
last plaatsvindt ten aanzien van de gehele aanslag. Het verwerpen van de administratie op een on-
derdeel hoeft dan ook niet te betekenen dat de gehele winstberekening onbetrouwbaar is. Omkering

van de bewijslast kan dan uitsluitend plaatsvinden ten aanzien van het desbetreffende onderdeel.”

20 Ook hier kan weer gelezen worden navorderingsaanslag en naheffingsaanslag.
21 Zie meer uitgebreid voor de ‘voors en tegens’: D.N.N. Jansen en F.J.P.M Haas, ‘De informatiebeschikking: een probleem op
zich?’, Register, april 2012, nr. 2, p. 24.
22 Kamerstukken II, 2008/09, 30 645, nr. 15, p. 2.
23 Kamerstukken II, 2008/09, 30 645, nr. 15, p. 2 en Handelingen II, 15 september 2010, p. 100-8075.
24 V-N 1989, p. 2705 (Memorie van toelichting bij wetsvoorstel 21 287)
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Hof Amsterdam heeft in zijn uitspraak van 16 februari 2012 in lijn hiermee geoordeeld dat
sprake was van ‘partiële’ omkering en verzwaring van de bewijslast wegens de schending
van de administratieverplichting.25

F. In procedure tegen aanslag nog verweer voeren tegen de omkering en verzwa-

ring?

Uit artikel 25, lid 3 en artikel 27e, lid 1 AWR kan worden afgeleid dat indien “(…) sprake is
van een onherroepelijk geworden informatiebeschikking” de bewijslast wordt omgekeerd en
verzwaard. Brengt deze formulering met zich dat in de procedure tegen de aanslag géén
verweer meer kan worden gevoerd tegen de omkering en verzwaring van de bewijslast, of
toch wel?

In de literatuur wordt wel verdedigd dat, anders dan de wettekst doet vermoeden, omkering
van de bewijslast niet ‘automatisch’ intreedt na het onherroepelijk worden van de informatie-
beschikking. Een onherroepelijke informatiebeschikking is een noodzakelijke maar geen vol-
doende voorwaarde.26 Volgens de indieners zou omkering van de bewijslast niet aan de orde
zijn wanneer deze “zware sanctie” in geen verhouding zou staan tot het heffingsbelang of
anderszins onverenigbaar zou zijn met de beginselen van behoorlijk bestuur.27

Dat de omkering – en met name verzwaring – van de bewijslast niet aan de orde is wanneer
de niet-verstrekte informatie betrekking heeft op een element van de aanslag waarvoor de
bewijslast al op de belastingplichtige rust, zoals een aftrekpost, blijft na de invoering van de
informatiebeschikking onveranderd. Artikel 52a AWR sluit evenwel niet uit dat de inspecteur
ook in een dergelijke situatie toch een informatiebeschikking moet nemen. Wat is echter de
consequentie als hij dat niet doet? Omkering en verzwaring van de bewijslast kon toch al niet
plaatsvinden. Wellicht schendt de inspecteur dan de algemene beginselen van behoorlijk
bestuur, nu uit de parlementaire geschiedenis blijkt dat de behoefte aan rechtsbescherming
ook in deze situatie “onverminderd” geldt.28

G. Overgangsrecht

De vanaf 1 juli 2011 geldende wetgeving inzake de informatiebeschikking bevat geen over-
gangsrecht. Hof Amsterdam heeft daaruit afgeleid dat in fiscaalbestuursrechtelijke zaken
waarin op 1 juli 2011 (hoger) beroep aanhangig was, de inspecteur niet alsnog een informa-
tiebeschikking hoeft te nemen. Het Hof onderbouwt dit als volgt:29

“Het nemen van een informatiebeschikking houdt verband met het uitoefenen van de desbetreffende
informatiebevoegdheid. Aangezien de uitoefening van een informatiebevoegdheid ten aanzien van
een belastingplichtige/procespartij in de (hoger)beroepsfase niet is toegestaan (verg. HR 10 februari
1988, nr. 23.925, BNB 1988/160), moet ervan worden uitgegaan dat in diezelfde fase ook het nemen
van een daarmee verband houdende informatiebeschikking als bedoeld in artikel 52a, eerste lid,
AWR, niet (meer) is toegestaan."

Maar hoe luidt dit standpunt voor de gevallen waarin na 1 juli 2011 de bezwaarfase aanhan-
gig was én gedurende de aanslagfase de nieuwe wetsbepaling nog niet in werking was ge-
treden?

25 NTFR 2012-1090, met commentaar mr. M.H.W.N. Lammers.
26 E.B. Pechler, ‘Rechtsbescherming tegen controlehandelingen’, NTFRB 2011/15, p.17-18.
27 Handelingen II, 15 september 2010, p. 100-8075.
28 Kamerstukken II, 2008/09, 30 645, nr. 15, p. 3.
29 Nr. 09/00637, LJN: BU1566, zo ook Gerechtshof Amsterdam, 24 november 2011, LJN: BU6296.
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Kan uit dit citaat worden afgeleid dat indien de procedure zich na de inwerkingtreding van de
wet nog in de bezwaarfase bevond, de inspecteur een informatiebeschikking had behoren te
nemen om later met recht een beroep te kunnen doen op de omkering en verzwaring van de
bewijslast? Indien deze laatste vraag bevestigend wordt beantwoord, leidt dat ertoe dat in-
dien in een beroepsprocedure wordt vastgesteld dat de inspecteur in de bezwaarfase géén
beschikking heeft genomen, de ‘bewijsrechtelijke sanctie’ niet kan worden toegepast.

4. Samenloop met civiel kort geding

4.1. Artikel 52a, lid 4 AWR

In het arrest van 18 september 2009 (BNB 2010/21) heeft de civiele kamer van de Hoge
Raad geoordeeld dat “uit het stelsel van de AWR niet kan worden afgeleid dat het instellen
van een (privaatrechtelijke) vordering tot nakoming van de in artikel 47 AWR verwoorde in-
formatieverplichting op straffe van verbeurte van een dwangsom is uitgesloten”.

Deze ‘civiele route’ is thans in artikel 52a, vierde lid AWR gecodificeerd. Náást het vaststel-
len van een informatiebeschikking kan de inspecteur derhalve een civiele procedure aan-
hangig maken. Er is wettelijk géén volgorde vastgelegd.

In het oorspronkelijke wetsvoorstel werd er nog van uitgegaan dat de civiele weg pas open
zou staan eerst nadat de informatiebeschikking onherroepelijk was. Dit was in lijn met de
latere kritiek van de Raad van State op deze bepaling. De Raad adviseerde “een onherroe-
pelijk geworden informatiebeschikking als voorwaarde te stellen voordat (…) een civielrech-
telijke procedure tot de nakoming van de informatieverplichting met een dwangsom aanhan-
gig mag worden gemaakt”.30

De Nederlandse Vereniging van Advocaten-Belastingkundigen heeft gedurende de parle-
mentaire behandeling in haar commentaar de suggestie gedaan de fiscale rechter expliciet
de bevoegdheid te geven om naleving van de verplichtingen voortvloeiende uit de informa-
tiebeschikking middels een dwangsom af te dwingen. Volgens de Vereniging wordt op deze
wijze een extra procedure voorkomen en tegemoet gekomen aan de kritiek dat de civiele
rechter niet voldoende geëquipeerd is over fiscale vraagstukken te oordelen.

Deze voorstellen hebben het echter niet gehaald. Wat was nu eigenlijk de achtergrond voor
de wetgever om deze bepaling op het nemen in de wet? Uit de parlementaire geschiedenis
blijkt dat voorkomen diende te worden dat in de praktijk onduidelijkheid zou komen te be-
staan of een civiel kort geding na de invoering van de informatiebeschikking nog wel mogelijk
zou zijn. Wel wordt gesuggereerd dat de civiele procedure alleen zal worden geëntameerd
indien sprake is van een bijzonder geval. Daarvan is volgens de Tweede nota van wijziging
sprake indien iedere medewerking wordt geweigerd.31 Deze situatie zal echter in veel geval-
len aan de orde zijn. Indien er immers vanuit wordt gegaan – zoals hiervoor is betoogd – dat
het aanwenden van rechtsmiddelen schorsende werking heeft, zal de belastingplichtige han-
gende de procedure ‘pas op de plaats maken’ en geen informatie verstrekken. Als dit wordt
aangemerkt als een weigering, zal de inspecteur grijpen naar een civiel kort geding. De in-
formatiebeschikking verwordt in dat geval een dode letter.

30 Kamerstukken II, 2009/10, 30 645, nr. 15, p. 4.
31 Kamerstukken II, 2008/09, 30 645, nr. 14, p. 11-12.
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Lichtpuntje is nog de opmerking van de leden van de CDA-fractie dat de kans op succes
voor de inspecteur in de civiele procedure afneemt. Volgens de CDA-leden zal de civiele
rechter namelijk in zijn oordeel moeten betrekken dat de informatieplichtige bezwaar en be-
roep heeft aangetekend tegen de informatiebeschikking.32 Of dat in de praktijk gebeurt, zal in
de volgende paragraaf aan de hand van recente jurisprudentie worden bezien.

4.2. Civiele jurisprudentie

Wegens het relatief korte bestaan van de informatiebeschikking zijn er nog nauwelijks voor-
beelden in de jurisprudentie te vinden waarin sprake was van samenloop tussen de informa-
tiebeschikkingsprocedure en een civiel kort geding. Eén daarvan was een hoger beroeps-
procedure bij de civiele kamer van Hof ’s-Hertogenbosch (arrest van 31 januari 201233).

Het Hof verwierp in deze zaak het verweer van de belastingplichtige dat de burgerlijke rech-
ter niet bevoegd was nu ook een bestuursrechtelijke procedure aanhangig was. Daartoe
verwees het Hof naar artikel 52a, lid 4 AWR. Voorts oordeelde het Hof dat met de vorderin-
gen tot het verstrekken van informatie en de informatiebeschikking verschillende doelen
worden gediend. Volgens het Hof ligt het belang van de vordering tot het verstrekken van
informatie bij de vaststelling van een juiste belastingheffing. De informatiebeschikking strekt
er echter toe dat, indien de gevraagde informatie ten onrechte niet wordt verstrekt, omkering
van de bewijslast volgt. Tenslotte toetste het Hof of er nog wel sprake was van een onredelijk
of disproportioneel informatieverzoek. Daarvan was volgens het Hof echter (vooralsnog)
niets gebleken.

Gezien de reden voor de invoering van de informatiebeschikking, zoals aan het begin van
deze bijdrage gememoreerd: vergroten van de rechtsbescherming voor de informatieplichti-
ge, zou je menen dat de civiele rechter in concrete gevallen uiterst terughoudend zal zijn met
het toewijzen van een vordering tot het verplichten informatie te verstrekken op straffe van
een dwangsom, in ieder geval als gelijktijdig ook een procedure tegen de informatiebeschik-
king loopt. De tot op heden berechte gevallen laten helaas een ander beeld zien.

Daarmee is de civiele jurisprudentie van na 1 juli 2011 niet wezenlijk anders geworden dan
die van ervoor. Uit ‘oude’ gevallen bleek immers al dat – ingegeven door het arrest van de
Hoge Raad d.d. 18 september 2009 – de civiele route voor de inspecteur wagenwijd open-
staat.34 Dat de staatssecretaris van Financiën zich daarvan maar al te goed bewust is, moge
blijken uit het volgende citaat uit zijn brief van 12 mei 2011 met antwoorden op vragen over
belemmeringen bij aanpak van zwartspaarders:35

“Met enige regelmaat is door de Belastingdienst in dergelijke gevallen in een civielrechtelijk kort ge-
ding op straffe van een dwangsom gevorderd dat de gevraagde informatie alsnog verstrekt dient te
worden. Zoals blijkt uit o.a. het arrest HR 18 september 2009, nr. 08/01490, LJN: BI5906 is deze aan-
pak geslaagd. De Hoge Raad heeft in die zaak het oordeel van de kortgedingrechter bevestigd, dat de
informatie alsnog binnen 7 dagen verstrekt moet worden, op straffe van een dwangsom van € 1000
per dag met een maximum van € 100 000. Ik ben voornemens deze aanpak te intensiveren.”

32 Kamerstukken I, 2010/11, 30 645, nr. B, p. 2.
33 LJN: BV 2696, een ander voorbeeld is Gerechtshof ’s-Gravenhage, 24 april 2012, LJN: BW4595.
34 Zie bijvoorbeeld: Rechtbank Middelburg van 20 november 2007, V-N 2009/45.16.
35 Nr. DGB2011/2394 U, V-N 2011/26.5.
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4.3. Chambaz

Het reikt in deze bijdrage te ver om het spanningsveld tussen de fiscale meewerkverplichting
en het verbod op zelfincriminatie uit te spinnen, zo dat al mogelijk is. De jurisprudentie van
het EHRM blijkt in bepaalde gevallen moeilijk te doorgronden en de Hoge Raad lijkt nog
steeds een eigen koers te varen. Desalniettemin wil ik tenslotte, doch zeker niet in de laatste
plaats, nog een enkel woord wijden aan het recente arrest van het EHRM in de zaak van
Chambaz versus Zwitserland van 5 april 2012.36

Kort gezegd, was in deze zaak het volgende aan de orde. De Zwitserse Belastingdienst had
naar aanleiding van de aangifte IB 1989 en 1990 aan Chambaz gevraagd alle documenten
met betrekking tot de relatie met zijn vermogensbeheerder en zijn bankrekeningen te over-
leggen. Chambaz weigerde het gevraagde te overleggen, waarop een boete van € 1.440 en
vervolgens nog een tweede boete van € 2.159 aan hem werd opgelegd. Tegen deze beboe-
ting verzette Chambaz zich bij de administratieve rechtbank. Chambaz verzocht om inzage
in het verslag van het onderzoek tegen hem, teneinde zich te kunnen verdedigen in de ad-
ministratieve procedure. Dat werd hem geweigerd. Gelijktijdig met deze procedure startten
de landelijke Zwitserse fiscale autoriteiten een onderzoek tegen hem in verband met belas-
tingontduiking. In de nationale procedures stelde Chambaz dat zijn recht op een eerlijk pro-
ces was geschonden omdat hij werd gedwongen informatie aan te leveren die kon worden
gebruikt in het lopende fraudeonderzoek tegen hem en hij zichzelf niet behoefde te beschul-
digen. Voorts stelde Chambaz dat de gelijktijdige uitvoering van de twee procedures in strijd
was met het vermoeden van onschuld en dat door de weigering inzage te verlenen in het
dossier het beginsel van ‘equality of arms’ was geschonden. Aangezien zijn standpunten tot
in hoogste instantie niet werden gehonoreerd, wendde Chambaz zich tot het EHRM.

De (meerderheid van de) derde kamer van het EHRM stelde vast dat de fiscale autoriteiten
druk hadden uitgeoefend om documenten te verstrekken. Door boetes op te leggen voor de
weigering op het moment dat gelijktijdig ook een onderzoek naar belastingontduiking liep
waarin Chambaz zich op zijn zwijgrecht had kunnen beroepen, was het verbod op zelfincri-
minatie, zoals dat volgt uit artikel 6, lid 1 EVRM, geschonden. Ook oordeelde deze kamer dat
het recht op fair trial met zich brengt dat de verdediging recht heeft op al het bewijsmateriaal.
De weigering om volledige inzage te verschaffen is volgens het EHRM strijdig met het begin-
sel van ‘equality of arms’ van artikel 6 EVRM.

De Nederlandse praktijk om via de civiele kort geding rechter belastingplichtigen te dwingen
om informatie af te geven op straffe van een dwangsom vertoont grote gelijkenissen met de
Zwitserse methode waarvan het EHRM concludeert dat sprake is van een schending van het
nemo tenetur beginsel. Wel dient de ‘hobbel’ te worden genomen of het opleggen van
dwangsommen vergelijkbaar is met het opleggen van boeten. Overigens komen er in de
praktijk ook zeker zaken (van ‘zwartspaarders’) voor waarin over ‘oudere’ jaren reeds (ge-
schatte) navorderingsaanslagen met fikse vergrijpboeten (wegens het onjuist doen van aan-
gifte) zijn opgelegd en de inspecteur blijft hameren op het verkrijgen van de informatie en in
dat kader de ‘civiele tour’ opgaat.

Kortom, deze zeer recente uitspraak geeft ten minste nieuwe inzichten om zowel in de kort-
gedingprocedure als in de procedure tegen de (eventuele) beboeting strijdigheid met het
EVRM aan te voeren.

36 Nr. 11663/04, NTFR 2012/1225.
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5. Afrondend

Met de invoering van de informatie- en kostenvergoedingsbeschikking is zeker een stap
vooruit gezet in de rechtsbescherming van belastingplichtigen. Hoe ver deze bescherming
uiteindelijk reikt, zal in de komende jaren duidelijk worden. Er bestaan, zoals besproken, in
ieder geval wel voldoende mogelijkheden om de thans bestaande onzekerheden ten positie-
ve te benutten. Feit is echter wel dat het civiel kortgeding in dit geheel een (hinderlijke)
‘stoorzender’ is.

Breda, 27 juni 2012


