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 1 .  In le iding

1 .1 .  Wet(svoorste l)  rechtsbescherming b i j  contro lehande-

l ingen

Op 12 juli 2006 hebben de Tweede Kamerleden Dezentjé 
Hamming-Bleumink en Crone1 een wetsvoorstel ingediend 
houdende een wijziging van de Algemene wet inzake rijks-
belastingen ten behoeve van de rechtsbescherming van 
belastingplichtigen bij controlehandelingen van de fiscus. 
Op 1 juli 2011 is het meermalen gewijzigde wetsvoorstel2 in 
werking getreden.3

In het uiteindelijke wetsvoorstel worden twee beschikkin-
gen geïntroduceerd. Ten eerste de informatiebeschikking 
over de ‘eigen’ informatieplicht. Ten tweede de kostenver-
goedingsbeschikking over de administratieplicht en de 
informatieplicht over derden. In dit artikel beperken wij ons 
tot de behandeling van een aantal onderdelen van de infor-
matiebeschikking.4

1 .2 .  Beknopte  weergave van de rege l ing van de in forma-

t iebeschikk ing

Als niet of niet volledig wordt voldaan aan de informatiever-
plichting van onder andere art. 47 AWR kán de inspecteur 
op basis van art. 52a AWR een voor bezwaar vatbare infor-
matiebeschikking vaststellen. In deze beschikking geeft de 
inspecteur weer dat niet is voldaan aan de verplichting en 
wat de consequenties zijn van het niet nakomen. Blijkens de 
Tweede nota van wijziging dient de beschikking niet slechts 

als aanknopingspunt voor een rechtsingang, maar ook ‘om 
een moment van heroverweging te bieden aan zowel de 
informatieplichtige als aan de inspecteur en om in voorko-
mende gevallen de gelegenheid te geven om standpunten te 
verduidelijken’. Voorts wordt nog opgemerkt dat de inspec-
teur nauwkeurig moet omschrijven ‘wat hij verwacht van de 
informatieplichtige en goed motiveert waarom hij meent 
dat het gevraagde relevant kan zijn voor de belastinghef-
fing van deze betrokkene’.5 Tijdens de behandeling van het 
wetsvoorstel wordt ten slotte nog expliciet opgemerkt dat de 
inspecteur in zijn beschikking nogmaals vraagt om het ver-
strekken van de informatie.6 De verplichting tot het stellen 
van deze vraag staat niet met zoveel woorden in lid 1 van 
art. 52a AWR.

Als geen bezwaar wordt gemaakt tegen de informatiebe-
schikking of afwijzend wordt beslist op aangewende rechts-
middelen, wordt de informatiebeschikking onherroepelijk. 
Dit heeft blijkens de Kamerstukken tot gevolg dat in de 
eventuele procedure tegen de aanslag(en) waarbij omkering 
en verzwaring van de bewijslast aan de orde zijn, de recht-
matigheid van het verzoek om informatie en het (niet) vol-
doen daaraan (ergo: de informatiebeschikking) niet meer 
ter discussie kan worden gesteld.7

1 .3 .  Vraagtekens

De (procedurele) gevolgen van de invoering van de informa-
tiebeschikking zijn niet glashelder. Ten eerste is onduidelijk 
of bezwaar en beroep tegen de informatiebeschikking schor-
sende werking met zich meebrengen. Hierop zal in para-
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graaf 2 worden ingegaan. Ten tweede kunnen vraagtekens 
worden gezet bij de verwijzing in de parlementaire stuk-
ken naar het arrest van de Hoge Raad van 10 februari 1988 
(BNB 1988/160). Daarin is beslist dat het de inspecteur 
niet vrij staat om, nadat beroep bij de rechter is ingesteld, 
ter verkrijging van nadere gegevens die hij ten behoeve van 
de bewijsvoering in die zaak meent nodig te hebben, alsnog 
van belanghebbende te vorderen dat hij die boeken en/of 
bescheiden ter inzage verstrekt. Dit is dan aan de rechter, 
aan wie de inspecteur in de beroepsfase kan verzoeken om 
inlichtingen te vragen of een boekenonderzoek te doen 
instellen. Achtergrond van de beperking van de bevoegd-
heden van de inspecteur is dat de belastingadministratie 
en de belastingplichtige voor de rechter geen ongelijke pro-
cespartijen mogen zijn. In paragraaf 3 zal hieraan uitgebrei-
der aandacht worden besteed. Vervolgens zal in paragraaf 4 
worden stilgestaan bij lid 4 van art. 52a AWR, waarin – kort 
gezegd – is bepaald dat de inspecteur naast het vaststellen 
van een informatiebeschikking ook nog steeds de civiele 
weg kan bewandelen. De vraag is onder andere hoe beide 
trajecten zich tot elkaar verhouden. Ten slotte zal worden 
afgesloten met een conclusie in paragraaf 5.

2.  Rechtsmiddelen en schorsende werking

Tijdens de ‘loopbaan’ van het onderhavige wetsvoorstel zijn 
vooral in de beginfase veel woorden gewijd aan de vraag of 
het aanwenden van rechtsmiddelen tegen de informatiebe-
schikking schorsende werking moest hebben. De rol van de 
voorlopige voorziening (art. 8:81 Algemene wet bestuurs-
recht (hierna: 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.

Aan de hand van de ontwikkeling (of beter: verandering) van 
het wetsvoorstel zal in deze paragraaf worden onderzocht of 
een verzoek om informatie – zoals dat door de inspecteur 
wordt herhaald in de beschikking – op enig moment kan 
worden opgeschort.

2.1 .  A lgemeen:  geen schorsende werk ing

Allereerst is van belang om kort vast te stellen hoe de hoofd-
regel in het commune bestuursrecht luidt. Art. 6:16 Awb 
bepaalt de ‘normale’ gang van zaken bij bezwaar en beroep, 
inhoudende dat bezwaar en beroep niet de werking van het 
besluit beïnvloeden waartegen ze zijn gericht. In zijn alge-
meenheid zal dus ondanks het aanwenden van rechtsmid-
delen de in een besluit gegeven verplichting voortduren.

2.2 .  Uitzonder ing vo lgens  in i t iat ie fnemers :  voor lopige 

voorz iening

In de tweede memorie van toelichting (naar aanleiding van 
de eerste wijziging) wordt aangehaakt bij deze hoofdregel 
en wordt de uitzonderingsmogelijkheid daarop besproken:8

‘Het uitgangspunt van de Awb is dat bezwaar en beroep tegen 
een beschikking, en dus ook tegen een controlehandeling, de wer-
king ervan niet opschorten (artikel 6:16 Awb).
(…) de indieners [geven; toev. AN/GU] de voorkeur aan een rege-
ling waarbij de betrokkene in actie zal moeten komen om schor-
sende werking te bereiken, namelijk door een verzoek om een 
voorlopige voorziening in te dienen bij de voorzieningenrechter 
van de rechtbank (artikel 8:81 Awb).
Die mogelijkheid heeft hij in het stelsel van de Awb zodra hij een 
bezwaarschrift tegen de beschikking van de inspecteur heeft inge-
diend. (…)
Het indienen van een verzoek om een voorlopige voorziening is 
noodzakelijk om schorsing van de informatieplicht of ten minste 
de hierna te bespreken nadere termijn voor de naleving daarvan 
te krijgen. Degene die niet binnen de gestelde termijn aan het 
verzoek van de fiscus voldoet, dreigt anders te worden geconfron-
teerd met omkering van de bewijslast. Wij gaan er daarom van 
uit dat in deze gevallen voldaan wordt aan de voorwaarde uit 
artikel 8:81, eerste lid, Awb dat sprake moet zijn van een spoed-
eisend belang van de verzoeker.’

Uit dit citaat blijkt dat het de bedoeling van de initiatiefne-
mers was dat bezwaar en beroep tegen de informatiebe-
schikking (conform de algemene regel) in beginsel geen 
schorsende werking met zich mee zouden brengen. Voor 
het bewerkstelligen van schorsende werking zal de ‘infor-
matieplichtige’9 – aldus de indieners – eerst bezwaar moe-
ten maken tegen de beschikking en vervolgens een verzoek 
om een voorlopige voorziening moeten indienen bij de voor-
zieningenrechter van de rechtbank. De verwijzing van de 
Raad van State in zijn advies naar de mogelijkheid om een 
regeling te creëren die zou voorzien in schorsende werking 
tenzij de voorzieningenrechter op verzoek van de inspecteur 
anders zou beslissen, werd niet omarmd.10

De keuze voor het door de belastingplichtige moeten vragen 
om een voorlopige voorziening teneinde schorsende wer-
king te kunnen bewerkstelligen, zou blijkens de Nota naar 
aanleiding van het verslag leiden tot het volgende procedu-
rele traject.

– De rechtbank kan het verzoek om een voorlopige voor-
ziening ongegrond verklaren. Als het verzoek binnen 
tien dagen na de dagtekening van de beschikking is inge-
diend en niet bij voorbaat kansloos is, kan de rechter de 
inspecteur verplichten een nadere termijn aan de infor-
matieplichtige te stellen waarbinnen aan het verzoek zal 
moeten worden voldaan.11 De rechtbank kan eveneens 
zelf een nadere termijn stellen voor het voldoen aan de 
in de informatiebeschikking bedoelde verplichtingen. Op 
dat moment zal dus niet direct sprake zijn van omkering 
en verzwaring van de bewijslast, omdat de informatie nog 
niet is verstrekt. Er bestaat dus een herstelmogelijkheid.

– Als de rechtbank het verzoek om een voorlopige voorzie-
ning gegrond verklaart, zal de verplichting om informatie 
te verstrekken worden opgeschort. De aanslag wordt dan 
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in ieder geval vooralsnog niet met omkering en verzwa-
ring van de bewijslast vastgesteld.12

Ook in de brief van 4 april 2008 van de leden Dezentjé 
Hamming-Bleumink en Tang, waarin zij reageren op het 
kabinetsstandpunt, wordt nogmaals bevestigd dat de voor-
gestelde regeling géén schorsende werking heeft. Hierbij 
wordt opgemerkt dat een ‘feitelijk schorsende werking, via 
een nadere termijn voor het verstrekken van informatie, 
welbewust aan de staatssecretaris’ is overgelaten.13 De staats-
secretaris zal een ‘op maat gesneden’ uitwerking kunnen 
geven in de vorm van beleidsregels die zijn afgestemd op de 
uitvoeringspraktijk. De leden van de SP-fractie vragen zich 
in de Nota naar aanleiding van het verslag terecht af waar-
om de regeling in een beleidsregel moet worden neergelegd 
en waarom dit niet in de wet zelf kan worden geregeld.14

2.3 .  Uite indel i jke  wette l i jke  bepal ing:  fe i te l i jk  schorsen-

de werk ing

In de Tweede nota van wijziging wordt het wetsvoorstel op 
een aantal onderdelen drastisch gewijzigd en leidt dit uit-
eindelijk (goeddeels) tot de huidige wettekst. In deze nota 
is vermeld dat als de informatieplichtige tijdens de bezwaar-
fase alsnog met de gevraagde informatie besluit te komen 
en de inspecteur en informatieplichtige overeenstemming 
bereiken, de inspecteur een nieuwe termijn kan verlenen 
voor het voldoen aan de verplichtingen. Voorts wordt opge-
merkt dat deze mogelijkheid tot het stellen van een nieuwe 
termijn evenzeer geldt wanneer de inspecteur meent dat de 
informatieplichtige op redelijke grond kan twijfelen aan de 
informatieplicht en tijdens de bezwaarfase overeenstem-
ming wordt bereikt over de omvang van deze informatie-
plicht. Als de inspecteur en de informatieplichtige er tijdens 
de bezwaarfase niet uitkomen, staat voor de belastingplich-
tige beroep bij de rechtbank open en is er voor de inspec-
teur geen aanleiding om een nieuwe termijn te gunnen. In 
verband met het uitgangspunt van equaltity of arms is gere-
geld dat de rechter de informatieplichtige een nieuwe, rede-
lijke termijn geeft om alsnog aan zijn informatieverzoek te 
voldoen. Slechts wanneer het bezwaar en beroep worden 
gebruikt om de voortgang van het proces te traineren, is er 
geen aanleiding voor een nieuwe termijn.15

Uit het vorenstaande en de tekst van de nieuwe wetsbepa-
lingen kan de volgende informatiebeschikkingsroute wor-
den gedestilleerd. 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. Als de 
belastingplichtige het niet eens is met de inhoud van de 
beschikking, zal hij daartegen bezwaar moeten maken. In 
het kader van de bezwaarprocedure kán een nieuwe termijn 
worden afgesproken om aan de verplichting te voldoen. Als 
de bezwaarfase niet tot een voor de belastingplichtige bevre-
digende uitkomst leidt, kan een beroepsfase volgen. Als de 
rechtbank het beroep ongegrond verklaart, stelt zij ingevol-

ge art. 27e, lid 2, AWR, een nieuwe termijn voor het voldoen 
aan de in de beschikking genoemde verplichtingen, tenzij 
sprake is van kennelijk onredelijk gebruik van procesrecht.16 
Ten slotte bestaat nog de mogelijkheid van hoger beroep en 
beroep in cassatie.17

Aandacht verdient nog waarom de expliciet in de wet opge-
nomen ‘herkansingsmogelijkheid’ in beroep ook niet is ver-
meld in art. 25 AWR voor de bezwaarfase.18 De initiatiefne-
mers lijken ervan uit te gaan dat het stellen van een nadere 
termijn in bezwaar niet in alle gevallen zinvol is, bijvoor-
beeld als de inspecteur en de belastingplichtige ‘er niet uit-
komen’. Dit is dan blijkbaar aanleiding om überhaupt geen 
verplichting tot het stellen van een nadere termijn in de 
bezwaarfase in de wet op te nemen, terwijl ook legio voor-
beelden worden genoemd wanneer het wel zinvol zou zijn. 
Reden om ten minste in een beleidsregel te verankeren dat 
de inspecteur in beginsel verplicht is een herkansing te bie-
den.

Uit de inhoud van de Tweede nota van wijziging en de wet-
tekst leiden wij af dat – ondanks hetgeen in de Kamerstuk-
ken voor de laatste wijziging is vermeld – het aanwenden 
van rechtsmiddelen tegen de informatiebeschikking (fei-
telijk) wel schorsende werking met zich meebrengt. De 
inspecteur en de rechter zullen immers – uitzonderingen 
daargelaten – de informatieplichtige een nadere termijn 
stellen om (alsnog) aan de verplichtingen te voldoen. Beide 
partijen zullen opnieuw ‘om de tafel’ moeten gaan zitten. 
Alsdan is in beginsel geen voorlopige voorziening nodig.19 
Feit blijft echter dat een verzoek om een voorlopige voorzie-
ning wél mogelijk blijft.

3 .  BNB 1988/160

In het arrest van de Hoge Raad van 10 februari 1988, BNB 
1988/160, stond de vraag centraal of de inspecteur, die 
door het hof in de gelegenheid was gesteld nader bewijs te 
leveren, informatie mocht gebruiken die hij, naar aanlei-
ding van de door het hof gegeven gelegenheid, had gevor-
derd bij de belanghebbende. De Hoge Raad oordeelde dat 
de fase voorafgaand aan het beroep wordt gekenmerkt door 
ongelijkheid van partijen. In deze fase staan aan de inspec-
teur dwangmiddelen als art. 47 AWR ten dienste. De fase 
na het beroep wordt beheerst door de algemene beginse-
len van procesrecht en wordt daarom gekenmerkt door de 
gelijkheid van procespartijen. Het kan naar het oordeel van 
de Hoge Raad niet worden aanvaard dat het gedurende de 
loop van de fase na het instellen van het beroep één der 
procespartijen zou zijn toegestaan om de ‘andere partij te 
dwingen aan bewijsvoering te haren laste mee te werken’. 
De Hoge Raad vernietigde de uitspraak van het hof, omdat 
het hof zijn beslissing mede had doen steunen op gegevens 
die de inspecteur onbevoegdelijk van de belanghebbende 
had verkregen.
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In de nota naar aanleiding van het verslag bij het initi-
atiefwetsvoorstel wordt – zoals aangegeven – naar BNB 
1988/160 verwezen. Opgemerkt wordt dat, als de voor-
zieningenrechter het verzoek van een informatieplichtige 
afwijst, waardoor de informatie toch moet worden verstrekt, 
en als na het voeren van een bodemprocedure blijkt dat het 
verzoek om informatie van de fiscus toch onrechtmatig was, 
de rechter kan beslissen dat de onbevoegdelijk door de fis-
cus verkregen informatie niet mag worden gebruikt als 
bewijs ter onderbouwing van een aanslag.20

In deze passage wordt onzes inziens een onjuiste toepas-
sing gegeven aan BNB 1988/160. Naar wij menen, heeft de 
Hoge Raad namelijk bedoeld dat de partijen ten overstaan 
van de rechter gelijk zijn en de informatieplichtige dan in 
het geheel niet mag worden gedwongen informatie te ver-
strekken. Uit de desbetreffende passage uit de nota volgt 
echter dat de informatieplichtige wél mag worden gedwon-
gen de informatie te verstrekken, maar dat, als  later blijkt 
dat het informatieverzoek onrechtmatig was, de informatie 
niet mag worden gebruikt. Dat is een lapmiddel achteraf, 
terwijl ten principale de informatieplichtige niet zou moe-
ten worden gedwongen – in een procedure over de reikwijd-
te van de verplichting – inlichtingen te verstrekken.

Na het aanleveren van dit artikel bij de redactie zijn wij 
bekend geraakt met de recente uitspraak van Hof Amster-
dam van 20 oktober 2011.21 In deze uitspraak wordt – voor 
zover wij hebben kunnen bezien – voor de eerste maal 
gerept over een informatiebeschikking. In deze zaak die bij 
het hof in hoger beroep voorlag, was de omkering en ver-
zwaring van de bewijslast aan de orde. Het hof heeft geoor-
deeld dat het ‘oude’ recht van toepassing is, doch wijdt nog 
een aantal overwegingen aan het nemen van een informa-
tiebeschikking. Volgens het hof houdt het vaststellen van 
een informatiebeschikking verband met het uitoefenen van 
de desbetreffende informatiebevoegdheid en deze uitoefe-
ning is naar het oordeel van het hof in (hoger) beroep niet 
meer toegestaan. Ter onderbouwing hiervan verwijst het hof 
naar BNB 1988/160 met de woorden dat ‘de uitoefening van 
een informatiebevoegdheid ten aanzien van een belastingplich-
tige/procespartij in de (hoger)beroepsfase niet is toegestaan’. Ons 
inziens is dit een juiste uitleg van het arrest van de Hoge 
Raad.

4.  De c iv ie le  route

In art. 52a, lid 4, AWR wordt de reeds bestaande mogelijk-
heid van de inspecteur om een procedure aanhangig te 
maken bij de civiele rechter strekkende tot een veroordeling 
tot nakoming van de informatie- en administratieverplich-
tingen op straffe van een dwangsom, wettelijk verankerd. 
Naast het vaststellen van een informatiebeschikking kan de 
inspecteur dus een civiele procedure aanhangig maken.

De Raad van State had inhoudelijke kritiek op deze voorge-
stelde bepaling en adviseerde deze te schrappen. Bovendien 

wordt opgemerkt dat de bepaling overbodig is, zolang in de 
AWR geen regeling over bestuursdwang is opgenomen. Tot 
die tijd bestaat er een rechtsingang bij de burgerlijke rechter 
om nakoming van de informatieverplichting af te dwingen 
met een dwangsom.22

In dit verband zij nog opgemerkt dat de Nederlandse Ver-
eniging van Advocaten-Belastingkundigen in haar com-
mentaar op art. 52a, lid 4, AWR de suggestie heeft gedaan 
de fiscale rechter expliciet de bevoegdheid te geven om 
naleving van de verplichtingen voortvloeiende uit de infor-
matiebeschikking middels een dwangsom af te dwingen. 
Volgens de Vereniging wordt op deze wijze een extra proce-
dure voorkomen en wordt tegemoetgekomen aan de kritiek 
dat de civiele rechter niet voldoende geëquipeerd is om zich 
over fiscale vraagstukken uit te laten.

De Tweede nota van wijziging vermeldt ter toelichting op 
art. 52a, lid 4, AWR:23

‘In het vierde lid van artikel 52a van de AWR is uitdrukkelijk 
opgenomen dat de inspecteur zich kan wenden tot de burgerlijke 
rechter om nakoming van een verplichting in bepaalde gevallen 
met behulp van een dwangsom af te dwingen. Voor de inspecteur 
blijft de kort-geding-procedure voor de burgerlijke rechter onmis-
baar in bijzondere gevallen, namelijk wanneer iedere medewer-
king wordt geweigerd. Het opnemen van een uitdrukkelijke bepa-
ling dienaangaande op deze plek beoogt zeker te stellen dat door 
dit voorstel niets verandert aan de bestaande mogelijkheden die 
dit middel de Belastingdienst biedt. Ook de regelingen, opgeno-
men in de artikelen 52, zevende lid en 53, vijfde lid, van de AWR 
doen daar niet aan af.’

Opvallend is dat deze passage suggereert dat de civiele pro-
cedure alleen zal worden geëntameerd als sprake is van 
een bijzonder geval. Een bijzonder geval is volgens de nota 
aan de orde als iedere medewerking wordt geweigerd. De 
vraag rijst wat hieronder wordt verstaan. Zodra de informa-
tieplichtige de informatiebeschikking ontvangt, daartegen 
rechtsmiddelen aanwendt en in afwachting van het oor-
deel van de rechter de gevraagde inlichtingen niet verstrekt, 
werkt de informatieplichtige (voor zover hij dat al zou kun-
nen) niet mee. Op grond van de genoemde maatstaf zal 
de inspecteur in dergelijke gevallen, waarin de informatie-
plichtige ‘pas op de plaats maakt’ (wat gezien de schorsende 
werking door het aanwenden van rechtsmiddelen tegen de 
informatiebeschikking volstrekt legitiem is24) een civiele 
procedure beginnen. De informatiebeschikking wordt in dat 
geval een dode letter, aangezien de inspecteur dan steeds zal 
grijpen naar het civiele kort geding.

Voorts verdient nog opmerking dat in de parlementaire 
stukken enerzijds wordt gesteld dat de wettelijke bepaling 
niets verandert aan de bestaande mogelijkheden van de 
inspecteur met betrekking tot de civiele procedure en ander-
zijds de leden van de CDA-fractie opmerken dat de kans op 
succes voor de inspecteur in deze civiele procedure afneemt. 
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Volgens de CDA-leden zal de civiele rechter namelijk in 
zijn oordeel moeten betrekken dat de informatieplichtige 
bezwaar en beroep heeft aangetekend tegen de informatie-
beschikking.25

Zoals aangegeven, is in het vierde lid van art. 52a AWR geen 
volgorde vastgelegd voor het vaststellen van een informatie-
beschikking (en de procedure daartegen) en de civiele route. 
In theorie kunnen de trajecten naast elkaar lopen of elkaar 
opvolgen. Als de inspecteur ervoor kiest naast het vaststel-
len van een informatiebeschikking ook direct de belasting-
plichtige voor de civiele kortgedingrechter te dagvaarden, 
ontstaat een onwenselijke situatie. De mogelijkheid bestaat 
dan immers dat de civiele rechter de belastingplichtige 
gelast onder verbeurte van een dwangsom de gevraagde 
informatie te verstrekken, terwijl eveneens bij de fiscale 
rechter wordt geprocedeerd over de rechtmatigheid van de 
informatiebeschikking. Het voldoen aan de verplichtingen 
die voortvloeien uit de informatiebeschikking wordt door 
het aanwenden van rechtsmiddelen evenwel opgeschort.26

Kortom, dwang om informatie te verstrekken tijdens de 
bezwaar- en beroepsfase tegen de informatiebeschikking 
moet worden uitgesloten. Zodra de fiscale rechter oordeelt 
dat de informatiebeschikking onrechtmatig is, zou de weg 
naar de civiele rechter voor de inspecteur eveneens afgeslo-
ten moeten zijn.27

De Raad van State merkt terecht op:28

‘De Raad adviseert (…) een onherroepelijk geworden informatie-
beschikking als voorwaarde te stellen voordat (…) een civielrech-
telijke procedure tot de nakoming van de informatieverplichting 
met een dwangsom aanhangig mag worden gemaakt.’

Alsdan moet het vierde lid van art. 52a AWR als volgt lui-
den:

‘Dit artikel laat onverlet de mogelijkheid van de inspecteur om 
een procedure aanhangig te maken bij de burgerlijke rechter 
strekkende tot een veroordeling tot nakoming van de verplichting 
voortvloeiende uit deze wet op straffe van een dwangsom, mits de 
informatiebeschikking onherroepelijk is geworden.’

Als de informatiebeschikking onherroepelijk is geworden, 
staat de rechtmatigheid van de informatiebeschikking niet 
meer ter discussie en kan, als de informatieplichtige wei-
gert aan zijn verplichtingen te voldoen, een civiele proce-
dure worden gestart. De vraag is dan wel wat het nut voor 
de inspecteur in de praktijk nog zal zijn. De inspecteur 
zal immers, als de informatiebeschikking onherroepelijk 
is geworden, de aanslag opleggen met toepassing van de 
omkering en verzwaring van de bewijslast. Een civiele pro-
cedure starten met als doel het dwingen van de informatie-
plichtige de informatie te verstrekken ligt op dat moment 
alleen voor de hand in die gevallen dat de inspecteur de 
informatie koste wat kost in handen wil krijgen.

Gezien de onduidelijkheid over de samenloop tussen de 
civiele en fiscale procedure, zal de civiele rechter in con-
crete gevallen uiterst terughoudend moeten zijn met het 
toewijzen van een vordering tot het verstrekken van infor-
matie onder verbeurte van een dwangsom, in ieder geval als 
gelijktijdig ook een procedure tegen de informatiebeschik-
king loopt.

5 .  Conclus ie

Het inmiddels in werking getreden wetsvoorstel beoogt 
onder andere de rechtsbescherming te vergroten van infor-
matieplichtigen bij controlehandelingen van de fiscus.

Art. 52a, lid, 4, AWR geeft de inspecteur de mogelijkheid 
om een civiele procedure aanhangig te maken strekkende 
tot veroordeling tot nakoming van de informatieverplich-
tingen op straffe van een dwangsom. Naast deze procedure 
kan door de inspecteur de informatiebeschikking worden 
vastgesteld. Het is onduidelijk welke waarde kan worden 
gehecht aan de mogelijkheid van de informatieplichtige 
om rechtsmiddelen aan te wenden tegen de informatiebe-
schikking als hem (ondertussen) een dwangsom ‘boven het 
hoofd hangt’.

Het oorspronkelijke wetsvoorstel kende aan het aanwen-
den van rechtsmiddelen geen schorsende werking toe. Om 
schorsende werking te bewerkstelligen zou de informatie-
plichtige zelf ‘actie’ moeten ondernemen door te verzoe-
ken om een voorlopige voorziening. Na de Tweede nota 
van wijziging zijn de nieuwe bepalingen zo geformuleerd, 
dat daaruit kan worden afgeleid dat ‘feitelijk’ sprake is van 
schorsende werking en dat het verzoeken om een voorlo-
pige voorziening niet noodzakelijk is. Deze feitelijk schor-
sende werking wordt bewerkstelligd, doordat de inspecteur 
een nadere termijn kan stellen en de rechter een nadere ter-
mijn moet stellen bij bezwaar respectievelijk beroep door de 
informatieplichtige.

Deze feitelijke schorsende werking doet recht aan de gelijk-
heid van procespartijen ten overstaan van de rechter, zoals 
die voortvloeit uit BNB 1988/160.

Uit de parlementaire geschiedenis is af te leiden dat een 
civiele procedure wordt gestart op het moment dat de infor-
matieplichtige iedere medewerking weigert. Hieruit mag 
hopelijk niet worden geconcludeerd dat de inspecteur in 
beginsel standaard een civiele procedure begint als de infor-
matieplichtige in bezwaar en beroep gaat. Dan maakt de 
informatieplichtige immers (vooralsnog) ‘pas op de plaats’ 
wegens de schorsende werking die het aanwenden van 
rechtsmiddelen met zich meebrengt.

Het is aan te bevelen het vierde lid van art. 52a AWR (als-
nog) aan te vullen met de woorden ‘mits deze informatie-
beschikking onherroepelijk is geworden’. Zo wordt voorko-
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men dat de civiele en fiscale procedure elkaar ongewenst 
doorkruisen.
Zolang voor de inspecteur evenwel de mogelijkheid bestaat 
om voorafgaand of gelijktijdig met de procedure tegen de 
informatiebeschikking inlichtingen af te dwingen met een 
door de civiele rechter opgelegde dwangsom, kan de rechts-
bescherming die zou moeten voortvloeien uit art. 52a AWR 
als een illusie worden beschouwd. Alleen in die gevallen 
dat de inspecteur in de civiele procedure niet in het gelijk 
wordt gesteld, de inspecteur geen civiele procedure start of 
de civiele procedure pas wordt gestart op het moment dat 
de informatiebeschikking onherroepelijk is geworden, leidt 
de nieuwe regeling tot een verbetering van de rechtspositie 
van de informatieplichtige.

* Advocaat bij Hertoghs advocaten-belastingkundigen en verbonden aan het 
Fiscaal Instituut Tilburg/Tilburg University.
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