
door deze verslagen standaard onderdeel te laten uitmaken

van de op de zaak betrekking hebbende stukken.

Verdedigingsbeginsel

Er wordt door de belanghebbende ook een beroep gedaan

op schending van het verdedigingsbeginsel. Het hof zet het

juridische kader helder uiteen zoals dat voortvloeit uit de

rechtspraak van het HvJ en de Hoge Raad. Vanwege het en-

kele feit dat belanghebbende niet is gehoord, is sprake van

een schending. De vraag is dan of dit kanworden gerechtvaar-

digd. De inspecteur wijst onder andere op het traineren van

het onderzoek, het afleggen van tegenstrijdige verklaringen

en de vrees voor verduistering wegens het overbrengen van

de aandelen naar een vennootschap in Portugal. Het hof

plaatst dit terecht in een breder perspectief en oordeelt dat

de naheffingsaanslagen zijn aangekondigd, pas drie weken

later zijn opgelegd en niet terstond invorderbaar waren.

Hierdoor bestaat er geen rechtvaardiging voor de beperking,

omdat aannemelijk is dat de belanghebbende in die periode

zijn zienswijze had kunnen geven.

Veel schiet de belanghebbende hier niet mee op, omdat vol-

gens het hof niet is voldaan aan het andere-afloop-criterium.

De belanghebbende stelde dat hij de administratie kon over-

leggen als hij voor het opleggen van de naheffingsaanslag

was gehoord, zodat sprake had kunnen zijn van een andere

afloop. Het hof acht dit niet aannemelijk, omdat er al veel

mogelijkheden zijn geweest voor het overleggen van de

administratie en de belanghebbende hiervan in de bezwaar-

fase heeft afgezien. De vraag is of dit oordeel van het hof juist

is. Volgens de Hoge Raad is het voldoende dat de belasting-

plichtige ‘een inbreng had kunnen leveren die voor het vast-

stellen van de naheffingsaanslag van belangwas enwaarvan

niet kanworden uitgesloten dat deze tot een besluitvormings-

proces met een andere afloop had kunnen leiden’. Een en

andermoetworden beoordeeld aan de hand van de specifieke

feitelijke en juridische omstandigheden van het geval (HR 26

juni 2015, nr. 10/02774, NTFR 2015/1928). Het hof acht van

belang dat de administratie in al die jaren niet is overgelegd.

Het hof betrekt dat in het oordeel, maar het komt hier naar

mijn idee ook op de overtuiging van de rechters aan dat zij

niet geloven dat deze administratie er nog is. Getoetst moet

echter worden of niet kan worden uitgesloten dat als belang-

hebbendewas gehoord voor het opleggen van de naheffings-

aanslagen, het besluitvormingsproces tot een andere afloop

had kunnen leiden. De mogelijkheid bestaat dat de adminis-

tratie in die fase zou zijn verstrekt, waardoor mijns inziens

niet kan worden uitgesloten dat het besluitvormingsproces

tot een andere afloop had kunnen leiden. De inspecteur heeft

zonder rechtvaardiging het verdedigingsbeginsel geschonden

en het hof komt mijns inziens te makkelijk tot het oordeel dat

het wel horen niet tot een andere afloop had kunnen leiden.

Ik vraag mij af of deze toets juist is en door de Hoge Raad in

stand zal worden gelaten.
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Formeel belastingrecht

Belanghebbende is gebonden aan VSO zonder

deze zelf te ondertekenen

Rechtbank Gelderland 22 september 2020, 20/3775

ECLI:NL:RBGEL:2020:4909

Belastingjaar/tijdvak: 2013

Wetsartikelen: Art. 64, AWR

Samenvatting
A exploiteert een belastingadvieskantoor en is bestuurder
en aandeelhouder (50%) van C bv. Op haar beurt is C bv be-
stuurder en houder van alle aandelen in belanghebbende.
Belanghebbende was betrokken bij het opzetten van con-
structies waarbij cliënten een laagrentende lening aangin-
gen bij een bank/verzekeraar, waarna zij het geleende geld
tegen een aantrekkelijke spaarrente bij belanghebbende
stortten, en belanghebbende vervolgens haar cliënten weer
een hoogrentende lening ter financiering van de eigen wo-
ning verstrekte. Vanaf 2007 is deze constructie door de in-
specteur bestreden en zijn bij cliënten correcties aange-
bracht. Hiertegen is door diverse cliënten bezwaar en beroep
ingesteld. In de aanloop naar de mondelinge behandeling
van die beroepsprocedures is getracht om de geschillen
door een compromis op te lossen. Voorts is een schikkings-
voorstel gedaan. Ter beëindiging van de fiscale geschillen
is op 30 augustus 2013 een vaststellingsovereenkomst (VSO)
gesloten. A verklaart daarin dat zij onherroepelijk afziet
van enig recht van bezwaar of beroep ter zake van hetgeen
is overeengekomen. De VSO is onder andere door A onder-
tekend, maar de naam van belanghebbende is hierbij niet
genoemd. De inspecteur heeft naar aanleiding van de VSO
op 30 september 2013 een naheffingsaanslag omzetbelasting
opgelegd aan belanghebbende, die vervolgens bezwaar heeft
gemaakt.
In geschil is naast de ontvankelijkheid van het beroep meer
specifiek of belanghebbende in de VSO afstand heeft gedaan
van het recht om in bezwaar en beroep te komen. In geval
van ontvankelijkheid rijst de vraag of de inspecteur de na-
heffingsaanslag omzetbelasting terecht heeft opgelegd.
De inspecteur heeft volgens de rechtbank ten onrechte
aangevoerd dat belanghebbende, gezien de totstandkoming
van de VSO, moet worden aangemerkt als partij bij de VSO.
Belanghebbende heeft derhalve geen afstand gedaan van
haar recht om bezwaar en beroep in te stellen. De rechtbank
is wel van oordeel dat is ingestemd met het opleggen van
de naheffingsaanslag op grond van art. 64 AWR. Uit dit ar-
tikel volgt dat instemming nodig is van degene aan wie de
aanslag wordt opgelegd. De rechtbank is van oordeel dat
die instemming niet uitsluitend kan blijken uit het mede-
ondertekenen van de VSO. De inspecteur heeft uit de be-
woordingen van de VSO en uit de totstandkoming daarvan
mogen begrijpen dat belanghebbende heeft ingestemd met
het aan haar opleggen van de naheffingsaanslag. A heeft
dit als directeur van belanghebbende namens haar gedaan,
door belanghebbende aan te wijzen als partij waaraan de
naheffingsaanslag moet worden opgelegd. Uit stukken die
aan de inspecteur zijn verzonden en uit het schikkingsvoor-
stel volgt dat het de bedoeling van A was dat belanghebben-
de de naheffingsaanslag zou betalen. De inspecteur wist
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ook dat A directeur/bestuurder was van belanghebbende.
Daarom mocht ervan worden uitgegaan dat A in dit opzicht
mede optrad namens belanghebbende, toen hij haar aan-
wees als partij die de naheffingsaanslag zou betalen. Ook
is van belang dat belanghebbende de door A namens haar
verleende instemming achteraf ook heeft bekrachtigd.
Voorts heeft belanghebbende de naheffingsaanslag betaald
zonder daarbij te laten weten dat zij niet instemde met
oplegging van de aanslag aan haar. Hieruit volgt de conclu-
sie dat de naheffingsaanslag terecht aan belanghebbende
is opgelegd.
(Beroep ongegrond.)

ECKHARDT
1COMMENTAAR

De vaststellingsovereenkomst (VSO) die op 30 augustus 2013

is gesloten, krijgt voor belanghebbende nog een flink staartje.

Na een bezwaarperiode van drieënhalf jaar en terugwijzing

door het hof (Hof Arnhem-Leeuwarden 7 mei 2019, nr.

18/00234, NTFR 2019/1347) was het aan Rechtbank Gelderland

om zich over de VSO uit te laten.

De VSO kwam tot stand als gevolg van correcties in de inkom-

stenbelasting bij cliënten van een belastingadviseur vanwege

een constructie waarin (onder meer) door belanghebbende

– een vennootschap gelieerd aan de belastingadviseur – lenin-

genwerden aangegaan. Door de belastingadviseur werdmet

de inspecteur afgesproken dat de eigenwoningaftrek bij zijn

cliënten niet (meer) werd gecorrigeerd en dat hij de belasting-

schade voor zijn rekening nam.Met de naheffingsaanslag OB

aan belanghebbende is gevolg gegeven aan die afspraak.

Belanghebbende komt op tegen die naheffingsaanslag en

stelt – overigens eerst in beroep op 21 juli 2020 – niet met de

doelmatige formalisering ex art. 64 AWR te hebben inge-

stemd. Art. 64 AWR is blijkens de wetgeschiedenis mede be-

doeld voor het geval waarin een ander de belastingschuld

betaalt voor een grote groep belastingplichtigen, zoals een

verzekeringsmaatschappij voor de polishouders (Kamerstuk-

ken II, 2007-2008, 31 206, nr. 7, p. 13). De doelmatigheidsbe-

paling geeft slechts een bevoegdheid wanneer de materiële

belastingschuld is vastgesteld en de afwikkeling ervan zo

doelmatigmogelijk wordt ingestoken door de belastingschuld

door een andere, derde persoon, te laten betalen (Kamerstuk-

ken I,2007-2008, 31 206, C, p. 33). De vraag is of in het onder-

havige geval de doelmatige afwikkeling pas aan de orde is

gekomen nadat de materiële belastingschuld is vastgesteld.

In dit geval zijn namelijk de ‘IB-schulden’ van derden omge-

vormd tot ‘OB-schuld’ van een ander. Bovendien geven de

fundamentele regels van openbare orde te denken of van de

wettelijke voorschriften aan wie een aanslag wordt opgelegd,

kan worden afgeweken. Ofschoon het vanuit de civielrechte-

lijke verhouding tussen de belastingadviseur en zijn klanten

denkbaar is dat de belastingadviseur de heffing voor zijn re-

kening neemt, is het de vraag of art. 64 AWR zich leent voor

de onderhavige formalisering van de belastingschuld.

Daar is de rechtbank echter niet op ingegaan. De rechtbank

diende zich eerst uit te laten over de ontvankelijkheid van het

beroep. De inspecteur stelde dat belanghebbende afstand

zou hebben gedaan van bezwaar en beroep in de VSO. De

rechtbank oordeelde dat dat niet het geval is, nu belangheb-

bende niet is vermeld als partij en de VSO niet door belang-

hebbende is ondertekend. Een ander oordeel was mijns in-

ziens niet goed denkbaar geweest. Het voorgaande laat on-

verlet dat de afstandsverklaring van rechtsmiddelen, die

standaard is opgenomen in een VSO, niet ziet op de situatie

waarin de belastingplichtige opkomt tegen een onjuiste uit-

werking van de VSO en de uitwerking van de VSO ook onjuist

wordt bevonden. Uit par. 22 Besluit Fiscaal Bestuursrecht

volgt bovendien dat toepassing van art. 64 AWR demogelijk-

heid onverlet laat om de rechtsgeldige totstandkoming van

de instemming in bezwaar en vervolgens in beroep te betwis-

ten. In zoverre is het niet relevant of belanghebbende partij

was bij de VSO; al was belanghebbende partij geweest bij de

VSO, dan had zij – hoewel zij afstand had gedaan van rechts-

middelen – het standpunt dat zij niet heeft ingestemd,moeten

kunnen aanvoeren. Mocht in dat geval komen vast te staan

dat belanghebbende heeft ingestemd – zoals in casu –, dan

zou het beroep evenwel geen doel treffen. In die situatie –

belanghebbende is partij bij de VSO en het oordeel is dat is

ingestemd – vindt wel inhoudelijke toetsing plaats van het

instemmingsvereiste, maar is sprake van een situatie waar-

voor afstand is gedaan, namelijk dat de aanslag is opgelegd

overeenkomstig de VSO.

Belanghebbende betoogde niet te hebben ingestemd met

toepassing van art. 64 AWR. In de bezwaarfase was dit punt

niet aan de orde. Belanghebbende heeft de naheffingsaanslag

na ontvangst betaald en niet is gebleken dat zij anderen

hiervoor aansprakelijk heeft gesteld, omdat zij zich niet met

de naheffing kon verenigen. De rechtbank oordeelde dat door

belanghebbende is ingestemd, ofschoon evenwel vaststaat

dat belanghebbende geen partij is bij de VSO. De belasting-

adviseur, tevens directeur van belanghebbende, heeft de VSO

gesloten ‘in zijn hoedanigheid als gemachtigde en adviseur

van een groot aantal belastingplichtigen’, maar niet namens

belanghebbende. Onder de genoemde belastingplichtigen

moeten de cliënten van de belastingadviseur – waarvan een

groot aantal een financiering hebben afgesloten bij belang-

hebbende – begrepen worden. Reden om te veronderstellen

dat de belastingadviseur de VSO (mede) namens belangheb-

bende heeft gesloten, is er mijns inziens echter niet. De feite-

lijke instemming door belanghebbende blijkt niet onomwon-

den uit de VSO. In de VSO is slechts overeengekomen dat de

belastingschade door ‘persoonA’ (de belastingadviseur) wordt

betaald aan de Belastingdienst. ‘Hiervoor zal met toepassing

van artikel 64 AWR aan (belanghebbende) bv, een niet aftrek-

bare naheffingsaanslag OB 2013 worden opgelegd (…).’ Als

ermee zou zijn ingestemd dat een ander dan de belastingad-

viseur – die aangeeft de belastingschade te betalen – de aan-

slag opgelegd krijgt, dan had het voor de hand gelegen dat

juist die (rechts)persoon partij zou zijn bij de VSO. Dat is nu

juist niet het geval. De rechtbank oordeelt dat de Belasting-

dienst ‘in dit opzicht’ ervan uit mocht gaan dat de directeur

van belanghebbendemede optrad namens belanghebbende,

toen hij haar aanwees als partij die de naheffingsaanslag zou

betalen. Die overweging getuigt van enig opportunisme, nu

de rechtbank eerder oordeelde dat belanghebbende geen

partij is bij de VSO. De rechtbank ontleent de instemming van

belanghebbende vooral aan de bewoordingen van de VSO

en aan de (stukken rondom de) totstandkoming daarvan,

hetgeen hoofdzakelijk gelegen lijkt te zijn in het feit dat de

directeur van belanghebbende de VSO heeft gesloten. Dat

dunktmij een gelegenheidsargument te zijn nu de instemming

door belanghebbende niet in de VSO is vastgelegd. Het blijft

dus zaak om afspraken in een vaststellingsovereenkomst se-

cuur vast te leggen, opdat een compromismet de fiscus geen

nadere geschillen oproept.

1 Mr. S.A. Eckhardt is werkzaam als advocaat bij De Bont Advocaten.
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