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HR 14 no vem ber 2008, nr. 40 597 bis, BNB 2009/3), vooral omdat de Ho ge Raad binnen zijn rechtspre-
kende taak de thin capitalization approach tot nu toe steeds heeft afgewezen. Om op safe te spelen zou 
de wetgever zelf deze toets dus expliciet kunnen implementeren in art. 10a Wet VPB 1969.

13. Tot slot. Sinds 2019 rust uit hoofde van art. 6 van de anti-belastingontwijkingsrichtlijn de unie-
rechtelijke plicht op de lidstaten om misbruik binnen de ven noot schaps be las ting te bestrijden. Ne der-
land geeft uitvoering aan deze plicht middels het fraus-legisleerstuk. Het vraagstuk of art. 10a Wet VPB 
1969 overkill be vat, kantelt daarmee opeens met 180 graden. De vraag die ontstaat is of Ne der land bij 
de bestrijding van winstdrainage via art. 10a Wet VPB 1969 dan wel via het leerstuk van fraus legis eigen-
lijk ook niet te soepel mag zijn (underkill) in het licht van het unie rechtelijke leerstuk van misbruik van 
recht.5 En zo ja, in welke gevallen dat dan niet mag. Het is wat mij betreft slechts een kwestie van tijd 
totdat (ook) deze vraag bij het Hof van Justitie zal belanden.

D. S. Smit

 

HO GE RAAD 23 september 2022 (Br. 21/04241)
(Mrs. Koopman, Punt, Fierstra, Wortel, Van der Voort Maarschalk; A-G Niessen) 3c*
m.nt. G.J.M.E. de Bont

Art. 8:119 Awb

ECLI:NL:HR:2022:1281

Onpartijdige rechtspraak. Verzoek om herziening beoordeeld door het lid van de Rechtbank dat ook de uit
spraak heeft gedaan waarop het herzieningsverzoek ziet

Belanghebbenden hebben bezwaar gemaakt tegen een aanslag IB/PVV 2017 waarin box 3inkomen is belast. 
Het bezwaar is gesplitst in verband met de massaalbezwaarprocedure over de verenigbaarheid van de hef
fing over box 3inkomen met verdragsbepalingen. Het bezwaar is afgewezen voor zover het ertoe strekt dat 
sprake is van een individuele bui ten spo ri ge last. Het beroep daartegen is door de Rechtbank ongegrond ver
klaard. Het herzieningsverzoek van belanghebbenden is beoordeeld door de rechter die ook het beroep heeft 
beoordeeld en afgewezen zon der on der zoek ter zitting. Het verzet tegen deze afwijzing is door een andere 
rechter van de Rechtbank ongegrond verklaard.

HR: Het recht op een on der zoek ter zitting is niet absoluut en de beperking die voortvloeit uit toepas
sing van art. 8:54 Awb (vereenvoudigde behandeling zon der zitting) is niet zon der meer ontoelaatbaar. Het 
achterwege blijven van een mondelinge behandeling van het herzieningsverzoek heeft belanghebbenden niet 
de mogelijkheid ontnomen de gestelde grond voor wraking naar voren te brengen. In verzet tegen een met 
toepassing van art. 8:54 Awb gedane uitspraak kan immers worden aangevoerd dat die uitspraak niet is 
gedaan door een onafhankelijke en onpartijdige rechter.

De enkele om stan dig heid dat een herzieningsverzoek is beoordeeld door de rechter die de uitspraak heeft 
gewezen waarvan herziening werd verzocht, rechtvaardigt niet de conclusie dat het herzieningsverzoek niet 
door een onafhankelijke en onpartijdige rechter is behandeld. Een klacht over gebrek aan onpartijdigheid of 
onafhankelijkheid moet steeds per geval en aan de hand van de concrete om stan dig he den worden beoor
deeld. In de bestreden uitspraak ligt het oordeel besloten dat belanghebbenden geen concrete om stan dig
he den hebben aangevoerd die in dit geval de schijn van gebrek aan onpartijdigheid of onafhankelijkheid 
hadden kunnen wekken. Dat oordeel is niet on be grij pe lijk.

Het is niet on be grij pe lijk dat de Rechtbank in de algemene en nietspecifieke verwijzing naar het ver
slag ‘Ongekend Onrecht’ be tref fen de kinderopvangtoeslag geen aanduiding heeft gezien van feiten of om stan
dig he den die volgens de wet aan een verzoek tot herziening ten grondslag moeten worden gelegd.

5 De literatuur lijkt verdeeld over het antwoord op deze vraag; zie voor een beknopt overzicht: D.S. Smit, ‘The Anti-Tax-Avoidance 
Directive (ATAD)’, in: Douma/Marres/Vermeulen/Weber (eds), Terra/Wattel  European Tax Law (8th student edi tion), De ven ter: 
Kluwer, 2022, p. 565-567.



BESLISSINGEN IN BELASTINGZAKEN 78B 2023/3c*

ARREST 

in de zaak van
de erfgenamen van [X], gewoond hebbende te [Z], (hierna: belanghebbenden)
tegen
de STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN
op het beroep in cassatie tegen de uitspraak van de Rechtbank Den Haag van 9 september 2021, nr. 

SGR 21/01251V, op het verzet van belanghebbenden tegen een uitspraak van de Rechtbank van 15 juni 
2021 (nr. SGR 21/01251) be tref fen de een verzoek van belanghebbenden om herziening van een uitspraak 
van de Rechtbank van 26 augustus 2020. De uitspraak op verzet is aan dit arrest gehecht.

1.  Geding in cassatie 
Belanghebbenden hebben tegen de uitspraak van de Rechtbank op verzet beroep in cassatie ingesteld. 
Het beroepschrift in cassatie is aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.

De Staats se cre ta ris, vertegenwoordigd door [P], heeft een verweerschrift ingediend.
Belanghebbenden hebben een conclusie van repliek ingediend.
De Ad vo caat- Gene raal R.E.C.M. Niessen heeft op 13 mei 2022 gecon cludeerd tot gegrondverklaring 

van het beroep in cassatie.1

2.  Uit gangs punten in cassatie 

2.1 Na het overlijden van [X] op […] 2017 hebben belanghebbenden in diens naam twee aangiften 
ingediend voor de inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen (hierna: IB/PVV) voor het jaar 2017. 
In de eerste aangifte is als belastbaar inkomen uit sparen en beleggen € 28.329 vermeld, in de tweede 
aangifte is dat belastbaar inkomen op nihil gesteld.

2.2 De aanslag in de IB/PVV voor het jaar 2017 is op ge legd conform de eerste aangifte. Belangheb-
benden hebben daartegen bezwaar gemaakt. De Inspecteur heeft het bezwaar gesplitst in verband met 
een aanwijzing van de staats se cre ta ris van Financiën waarbij voor het jaar 2017 de rechtsvraag inzake 
verenigbaarheid met de heffing over het inkomen uit sparen en beleggen met verdragsbepalingen als 
massaal bezwaar is aangewezen. Bij uitspraak op bezwaar heeft de Inspecteur het bezwaar afgewezen 
voor zover het ertoe strekt dat sprake is van een individuele bui ten spo ri ge last.

2.3 Belanghebbenden hebben tegen de uitspraak op bezwaar beroep ingesteld. Een enkelvoudige 
kamer van de Rechtbank heeft het beroep bij uitspraak van 26 augustus 2020 ongegrond verklaard.

2.4 Belanghebbenden hebben de Rechtbank om herziening van deze uitspraak verzocht. Dezelfde 
rechter als die welke de uitspraak van 26 augustus 2020 deed, heeft in enkelvoudige kamer het verzoek 
om herziening met toepassing van artikel 8:54 Awb, dus zon der on der zoek ter zitting, bij uitspraak van 
15 juni 2021 afgewezen.

2.5.1  Belanghebbenden hebben tegen de afwijzing van het herzieningsverzoek verzet gedaan. Bij de in 
cassatie bestreden uitspraak heeft de Rechtbank in enkelvoudige kamer dat verzet ongegrond verklaard. 
Deze enkelvoudige kamer bestond uit een andere rechter dan de hiervoor in 2.3 en 2.4 bedoelde rechter.

2.5.2  De Rechtbank heeft over de in verzet aangevoerde gronden geoordeeld dat het verzoek om her-
ziening terecht is afgewezen op de grond dat belanghebbenden in het verzoek om herziening enkel 
om stan dig he den hebben aangevoerd die hun vóór de uitspraak op het beroep bekend waren. De Recht-
bank heeft geoordeeld dat het verzoek om herziening daarom zon der zitting kon worden afgedaan. Daar-
naast heeft de Rechtbank geoordeeld dat de wet zich niet verzet tegen een behandeling van het verzoek 
om herziening door de rechter die de uitspraak heeft gedaan waarvan herziening wordt verzocht.

3.  Be oor de ling van de klachten 

3.1 De klachten voeren aan dat het herzieningsverzoek niet had mogen worden behandeld door de 
rechter die had beslist op het oorspronkelijke beroep. Daartoe wordt betoogd dat die rechter in de her-
zieningsprocedure niet als onpartijdig kan worden beschouwd, omdat hij zijn eigen uitspraak moest 
beoordelen. De klachten betogen in dat kader ook dat die rechter door toepassing van artikel 8:54 Awb 

1 ECLI:NL:PHR:2022:458.
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belanghebbenden de mogelijkheid heeft ontnomen tijdens een openbare behandeling hun standpunten 
kenbaar te maken en die rechter desgewenst te wraken.

3.2 Belanghebbenden miskennen dat het recht op een on der zoek ter zitting niet absoluut is en dat de 
beperking die voortvloeit uit toepassing van artikel 8:54 Awb niet zon der meer ontoelaatbaar is.2 Het 
achterwege blijven van een mondelinge behandeling van het herzieningsverzoek heeft belanghebbenden 
ook niet de mogelijkheid ontnomen de door hen gestelde grond voor wraking bij de Rechtbank naar 
voren te brengen. Tegen een met toepassing van artikel 8:54 Awb gedane uitspraak kan immers, zoals 
belanghebbenden hebben gedaan, verzet worden ingesteld waarbij kan worden aangevoerd dat de in 
verzet bestreden uitspraak niet is gedaan door een onafhankelijke en onpartijdige rechter.

3.3.1  Voor zover de klachten voorts aanvoeren dat in verzet ten onrechte het betoog is verworpen dat 
het verzoek om herziening niet is behandeld door een onafhankelijke en onpartijdige rechter, overweegt 
de Ho ge Raad als volgt.

3.3.2  Het beginsel van eer lij ke en onafhankelijke rechtspraak, dat on der meer tot uitdrukking is gebracht 
in artikel 6 EVRM, verlangt dat toewijzing van een zaak aan een of meer rechters plaatsvindt op basis 
van algemene en objectieve principes.3 Anders dan de klachten tot uit gangs punt nemen, brengen deze 
algemene en objectieve principes niet mee dat een verzoek om herziening nimmer kan worden behan-
deld door de rechter die de uitspraak heeft gewezen waarvan herziening wordt verzocht.

3.3.3  Dit neemt niet weg dat een klacht over het gebrek aan onpartijdigheid of onafhankelijkheid steeds 
per geval en aan de hand van de concrete om stan dig he den moet worden beoordeeld. Uit hetgeen hier-
voor in 3.3.2 is vooropgesteld, volgt dat de enkele om stan dig heid dat een herzieningsverzoek is beoor-
deeld door de rechter die de uitspraak heeft gewezen waarvan herziening werd verzocht, niet de con-
clusie rechtvaardigt dat het herzieningsverzoek niet door een onafhankelijke en onpartijdige rechter is 
behandeld. In de bestreden uitspraak ligt het oordeel besloten dat belanghebbenden geen concrete 
om stan dig he den hebben aangevoerd die in dit geval de schijn van gebrek aan onpartijdigheid of onaf-
hankelijkheid hadden kunnen wekken. Dat oordeel is niet on be grij pe lijk. Ook in zoverre falen de klachten.

3.4.1  De klachten herhalen ten slotte dat grond bestond voor herziening van de uitspraak van 26 augustus 
2020 vanwege het nadien op 17 december 2020 verschenen verslag ‘Ongekend Onrecht’ van de parle-
mentaire on dervragingscommissie kinderopvangtoeslag.

3.4.2  De klachten falen ook in dit opzicht. Het is niet on be grij pe lijk dat de Rechtbank in de algemene 
en niet-specifieke verwijzing naar dit verslag geen aanduiding heeft gezien van feiten of om stan dig-
he den die volgens artikel 8:119 Awb aan een verzoek tot herziening ten grondslag moeten worden gelegd.

4.  Proceskosten 
De Ho ge Raad ziet geen aanleiding voor een veroordeling in de proceskosten.

5.  Beslissing 
De Ho ge Raad verklaart het beroep in cassatie ongegrond.

RECHTABK Den Haag, Enkelv. belastingk., 9 september 2021 Nr. 21/1251

Uitspraak 

op het verzet enz.;
tegen de uitspraak van de rechtbank in zijn zaken tegen
de inspecteur van de Be las ting dienst, verweerder.

Overwegingen 

1. De rechtbank heeft in de beroepszaak uitspraak gedaan zon der zitting. Artikel 8:54 van de Alge-
mene wet be stuurs recht (Awb) biedt die mogelijkheid. De rechtbank heeft het verzoek om herziening 
afgewezen.

2 HR 18 juni 2021, ECLI:NL:HR:2021:966, rechtsoverwegingen 2.5.1 tot en met 2.5.4.
3 Zie bij voor beeld EHRM 12 ja nu a ri 2016, ECLI:CE:ECHR:2016:0112JUD005777413, rechtsoverweging 58.
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2. In deze verzetzaak is op grond van artikel 8:55, eerste lid, van de Awb uitsluitend aan de orde of 
de rechtbank terecht de zaak niet op een zitting heeft behandeld. De rechtbank kan het beroep pas inhou-
delijk behandelen als het verzet gegrond is.

3. Opposanten voeren tegen de uitspraak van de rechtbank aan dat hun spreekrecht als burger is 
geschonden omdat op het beroep zon der behandeling ter zitting uitspraak is gedaan. Daarnaast stellen 
opposanten dat de rechter geen oordeel zou moeten geven over een eigen uitspraak eerder in deze zaak. 
Ook stellen opposanten dat mr. E.E. Schatte partijdig is en zij dit verzoek tot herziening dan ook niet had 
mogen behandelen. Daarnaast stellen opposanten dat het verzoek tot herziening voldoet aan alle drie 
punten zoals beschreven in artikel 8:119 van de Awb. Opposanten vinden het dan ook niet terecht dat 
de rechtbank oordeelt dat het om om stan dig he den gaat die reeds voor de uitspraak bij verzoekers bekend 
zouden zijn. Volgens opposanten zijn de feiten en om stan dig he den waarop zij zich beroepen gedateerd 
na de uitspraak van 1 september 2020. Zij vinden dat de afgewezen herziening op onjuiste gronden is 
gebaseerd. Opposanten stellen dat het verzoek tot herziening uitvoerig en feitelijk aantoont dat de rechts-
be scher ming van de erven [X] op veel punten wordt geschonden. Volgens hen heeft de rechtbank onvol-
doende oog gehad voor de burger en is er klakkeloos meegegaan in de redeneringen van verweerder.

4. Uit wat opposanten hebben aangevoerd, volgt niet dat de rechtbank in de bui tenzittinguitspraak 
onrechte heeft geoordeeld dat zij het beroep zon der zitting kon afdoen. Zoals reeds in de bui ten-
zittinguitspraak is overwogen gaat het bij de door opposanten genoemde om stan dig he den steeds om 
om stan dig he den die reeds vóór de uitspraak bij opposanten bekend waren. De algemene verwijzing in 
het verzoek om herziening naar het rapport ‘Ongekend onrecht’ maakt dat niet anders. Daarnaast verzet 
de wet zich niet tegen een behandeling door dezelfde rechter. Derhalve is geen sprake van feiten en 
om stan dig he den als bedoeld in artikel 8: 119 van de Awb.

5. Het verzet moet dan ook ongegrond worden verklaard. Dat betekent dat de uitspraak. waartegen 
verzet is gedaan in stand blijft.

6. Voor een pro ces kos ten ver oor de ling bestaat geen aanleiding.

Beslissing 
De rechtbank verklaart het verzet ongegrond.

Uit het beroepschrift in cassatie van belanghebbende: 

Omdat de erven [X] het niet eens zijn met de uitspraak inzake het verzoek tot herziening (17 juni 2021; 
SGR 21/1251 IB/PVV V206) gaan de erven [X] in cassatie met on der staan de overwegingen.

“Een ieder heeft, in volle gelijkheid, recht op een eer lij ke en openbare behandeling van zijn zaak door 
een onafhankelijke en onpartijdige rechterlijke instantie bij het vaststellen van zijn rechten en ver-
plich tingen en bij het bepalen van de gegrondheid van een tegen hem ingestelde straf ver vol ging.”

Bo venstaand is artikel 10 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (UVRM), aan ge no men 
door de VN in 1948. De erven [X] zijn van mening dat in onze zaak artikel 10 niet is nageleefd.

Rechter mr. E.E. Schotte heeft gemeend op grond van een artikel 8:54 van de Awb het beroep/verzoek 
tot herziening vereenvoudigd te behandelen en heeft zon der behandeling ter zitting uitspraak gedaan. 
Van een openbare behandeling is dus geen sprake en daarmee is ook het spreekrecht van de erven [X] 
geschonden. Ook ons recht op wraking is ons ontnomen. Indien wij op deze zitting gehoord zouden zijn, 
hadden wij een wra kings ver zoek ingediend, omdat rechter mr. E.E. Schotte een oordeel moet geven over 
een eigen uitspraak eerder in deze zaak. Dit maakt mr. E.E. Schotte niet onpartijdig zodat de rechter dit 
verzoek tot herziening dan ook niet had mogen behandelen en is daarmee in strijd met artikel 10. Een 
gevalletje ‘Slager keurt zijn eigen vlees’.

Inhoudelijk valt er ook het nodige aan te merken op de kern van de uitspraak in deze zaak.

De Rechtbank heeft op grond van het argument ‘de door verzoekers genoemde om stan dig he den steeds gaat 
om om stan dig he den die reeds voor de uitspraak bij verzoekers bekend waren’ het verzoek tot herziening 
afgewezen. De fei te lij ke si tu a tie is echter anders. De uitspraak van de rechtbank inzake het beroep is 
gedaan op 1 september 2020. Het rapport ‘Ongekend Onrecht’ is in december 2020 gepubliceerd. Met 
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andere woorden, de feiten en om stan dig he den waarop beroep wordt gedaan dateren van na de uitspraak 
van 1 september 2020.

Opmerkelijk is dat mr. M.A. Dirks in zijn uitspraak inzake het verzet (10 september 2021; SGR 
21/1251IB/PVV V76) de bewering van mr. E.E. Schotte klakkeloos overneemt, waarbij ook nog gesteld 
wordt dat ‘De algemene verwijzing in het verzoek om herziening naar het rapport ‘Ongekend Onrecht’ maakt 
dat niet anders.’ Deze stelling is niet alleen onjuist maar ook onheus omdat door de erven [X] zowel in 
het verzoek tot herziening als in het verzet uitvoerig is aangegeven waarom het rapport ‘Ongekend 
Onrecht’ voor onze zaak re le vant is.

In het recent verschenen rapport ‘Recht vinden bij de Rechtbank’ van de Werkgroep Reflectie Toeslagen-
affaire Rechtbanken valt te lezen dat in het kader van de kinderopvangtoeslagaffaire dat ‘de be stuurs
recht spraak zijn belangrijke functie van (rechts) bescherming van individuele burger [heeft] veronacht
zaamd.’ Een van de rode draden is dat be stuurs recht spraak in veel gevallen klakkeloos de ‘lijn’ van de 
be las ting dienst heeft gevolgd, waarbij Hoofdstuk 4.8 ‘De gebrekkige zaaksbehandeling door de be las ting
dienst’ aantoont dat het te vaak schort aan de ‘lijn’ van de Be las ting dienst.

Onze zaak betreft dan niet de kinderopvangtoeslagaffaire, maar heeft daar wel bepaalde kernmerken 
van: de ‘lijn’ van de be las ting dienst wordt door de be stuurs recht spraak gevolgd, terwijl deze ‘lijn’ aan-
toonbaar niet juist is.

Ten einde te voorkomen in herhalingen te vervallen, verwijzen de erven [X] naar het door ons gestelde 
in de documenten:
- Beroep uitspraak op het bezwaarschrift, BSN [0001], zaaknummer 2018. LWB.000.[…], d.d. 10 

oktober 2019
- Herziening zaaknummer SGR 19/6592/PVV V206, d.d. 10 februari 2021
- Verzet inzake zaaknummer SGR 21/1251/IB/PVV V206, d.d. 25 juni 2021
Tot slot nog een algemene, doch zeer elementaire en re le vante opmerking.

“Een grondbeginsel van onze rechtsstaat is dat zowel bij het maken als bij het uitvoeren van wetten 
zoveel mogelijk rekening gehouden moet worden met de belangen van mensen.”

Bron: rapport Ongekend Onrecht.

Op meerdere momenten in deze zaak zijn de belangen van de erven van [X] aantoonbaar veronacht-
zaamd en geschaad door zowel de Be las ting dienst als de Rechtbank.

Conclusie Ad vo caat- Gene raal mr. Biessen: 

In geschil is of het lid van de enkelvoudige kamer dat in eerste instantie over de zaak heeft beslist, ook het 
verzoek tot herziening van die uitspraak in behandeling mocht nemen. Daarnaast is in geschil of het verzoek 
tot herziening terecht is afgewezen.

1.  Inleiding 

1.1 Aan de erven van [X] te [Z] (hierna: belanghebbenden) is een aanslag IB/PVV1 voor het jaar 2017 
op ge legd. Belanghebbenden hebben bezwaar gemaakt tegen deze aanslag bij de Inspecteur2.

1.2 De bezwaren van belanghebbenden betreffen on der meer de vraag of – kort gezegd – de forfai-
taire vermogensrendementsheffing in 2017 op stelselniveau in strijd is met artikel 1 EP3 of artikel 14 

1 Inkomstenbelasting / premie volksverzekeringen.
2 De Inspecteur van de Be las ting dienst.
3 Het Eer ste Protocol bij het EVRM.
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EVRM4. Voor zover deze bezwaren die vraag betreffen, zijn zij aangemerkt als massaal bezwaar volgens 
artikel 25c AWR5, 6

1.3 De Inspecteur heeft het bezwaar dat betrekking heeft op de individuele bui ten spo ri ge last, bij uit-
spraak op bezwaar afgewezen.

1.4 Belanghebbenden hebben tegen deze uitspraak van de Inspecteur beroep ingesteld bij de Recht-
bank7. De Rechtbank heeft het beroep ongegrond verklaard.8

1.5 Bij brief van 10 februari 2021 hebben belanghebbenden verzocht om herziening van de uitspraak 
van de Rechtbank. De Rechtbank heeft dit verzoek om herziening afgewezen.9 Tegen deze afwijzing 
hebben belanghebbenden verzet gedaan. Dit verzet is door de Rechtbank ongegrond verklaard.10

1.6 Belanghebbenden hebben tijdig en ook overigens regelmatig beroep in cassatie ingesteld tegen 
de uitspraak op het verzet. De Staats se cre ta ris11 heeft een verweerschrift ingediend. Hierop hebben 
belanghebbenden gerepliceerd. De Staats se cre ta ris heeft laten weten niet te zullen dupliceren.

2.  De feiten en het geding in fei te lij ke instantie 

De feiten 

2.1 De Rechtbank heeft de feiten als volgt vastgesteld. [X] (de erflater) is overleden op […] 2017. Belang-
hebbenden hebben namens de erflater voor het jaar 2017 aangifte gedaan naar een belastbaar inkomen 
uit werk en woning van € 9.229 en een belastbaar inkomen uit sparen en beleggen van € 28.329. Belang-
hebbenden hebben de grondslag in de aangifte als volgt be re kend:

2.2 Vervolgens hebben belanghebbenden een nieuwe aangifte ingediend, waarin zij een belastbaar 
inkomen uit sparen en beleggen van nihil hebben aangegeven.

2.3 De Inspecteur heeft de aanslag vastgesteld conform de eerste aangifte. De verschuldigde inkom-
stenbelasting over het belastbare inkomen uit sparen en beleggen bedraagt € 8.498.

Rechtbank Den Haag 

2.4 Voor de Rechtbank Den Haag was in geschil of: (i) sprake is van een bui ten spo ri ge last op regel-
niveau, (ii) sprake is van een individuele bui ten spo ri ge last, (iii) het niet naar tijdsgelang herleiden van 
de box 3-heffing bij overlijden in strijd is met art. 1 Grondwet (discriminatieverbod), en (iv) de Inspec-
teur in strijd met het zorgvuldigheidsbeginsel heeft gehandeld.

2.5 Gelet op de inkomens- en ver mo gens po si tie van de erflater in 2017, is de box 3-heffing naar het 
oordeel van de Rechtbank niet van een der ge lij ke omvang dat die heffing als een individuele bui ten ge-
wo ne last kwalificeert. Belanghebbenden hebben naar het oordeel van de Rechtbank ook niet aanneme-

4 Het  Eu ro pees Verdrag voor de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden.
5 Algemene wet inzake rijksbelastingen.
6 Zie het be sluit van de Staats se cre ta ris van Financiën van 7 juli 2018, nr. 2018-12775,   Stcrt. 2018, 39781. In dit be sluit wijst de 

Staats se cre ta ris als massaal bezwaar in de zin van art. 25c AWR aan bezwaarschriften tegen de definitieve aanslagen inkom-
stenbelasting 2017, die de volgende rechtsvraag be vatten: “Is de vermogensrendementsheffing in het belastingjaar 2017, uit-
gaande van de forfaitaire elementen van het stelsel, in on der lin ge samenhang en met inachtneming van het heffingvrije ver-
mogen en het belastingtarief van 30%, op regelniveau in strijd met: 1. artikel 1 van het Eer ste Protocol bij het  Eu ro pees Verdrag 
tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (hierna: EVRM), zon der dat de schending van de 
‘fair balance’ op het niveau van de individuele belastingplichtige wordt beoordeeld; of 2. het discriminatieverbod van artikel 
14 EVRM?’’

7 De Rechtbank Den Haag.
8 Rechtbank Den Haag 26 augustus 2020, nr. SGR 19/6592 (niet gepubliceerd).
9 Rechtbank Den Haag 15 juni 2021, nr. SGR 21/1251 (niet gepubliceerd).
10 Rechtbank Den Haag 9 september 2021, nr. SGR 21/1251 V (niet gepubliceerd).
11 De staats se cre ta ris van Financiën – Fiscaliteit en Be las ting dienst.
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lijk gemaakt dat het interen op het vermogen het gevolg is van de box 3-heffing. Belanghebbenden hebben 
volgens de Rechtbank aldus niet aannemelijk gemaakt dat erflater door de box 3-heffing zwaarder werd 
getroffen dan andere belastingplichtigen in een vergelijkbare fi nan cië le si tu a tie met ver ge lijk baar samen-
gestelde vermogens van eenzelfde omvang.

2.6 De Rechtbank is verder van oordeel dat zij zich niet kan uitlaten over het standpunt van belang-
hebbenden dat de box 3-heffing in strijd is met art. 1 Grondwet, omdat sprake is van een verschil in 
behandeling bij overlijden en bij emigratie. Wel kan de Rechtbank dit on der scheid toetsen aan de dis-
criminatieverboden die zijn opgenomen in art. 26   IVBPR en art. 14 EVRM. Naar het oordeel van de Recht-
bank is van een schending van deze artikelen geen sprake, nu er geen sprake is van een ongelijke behan-
deling van gelijke gevallen. Ook van schending van het zorgvuldigheidsbeginsel is naar het oordeel van 
de Rechtbank niet gebleken. Het beroep van belanghebbenden is dan ook ongegrond.

Herziening 

2.7 Belanghebbenden hebben op grond van art. 8:119 Awb de Rechtbank op 10 februari 2021 verzocht 
om herziening van de uitspraak van 26 augustus 2020.12 In het verzoek tot herziening hebben belang-
hebbenden betoogd dat de Rechtbank bij de uitspraak van 26 augustus 2020 onvoldoende rekening heeft 
gehouden met hun rechts be scher ming en belangen. Daarnaast heeft de Rechtbank volgens belangheb-
benden ten onrechte geen kanttekening geplaatst bij de onzorgvuldige handelswijze van de Inspecteur.

2.8 De Rechtbank heeft dit verzoek bij uitspraak van 15 juni 2021 – met toepassing van art. 8:54 Awb – 
als kennelijk ongegrond afgewezen. Deze uitspraak is gedaan door dezelfde rechter (enkelvoudige kamer) 
als de rechter die de oorspronkelijke uitspraak heeft gedaan.

Verzet 

2.9 Belanghebbenden hebben verzet ingesteld tegen de uitspraak van de Rechtbank op het verzoek 
tot herziening. In de verzetzaak is volgens de Rechtbank op grond van art. 8:55, lid 1, Awb uitsluitend 
aan de orde of de Rechtbank terecht het verzoek om herziening van de oorspronkelijke uitspraak niet 
op een zitting heeft behandeld. Pas als dit verzet gegrond is, kan het beroep van belanghebbenden inhou-
delijk worden behandeld, aldus de Rechtbank.

2.10  In verzet hebben belanghebbenden betoogd dat (i) hun spreekrecht is geschonden omdat op het 
verzoek tot herziening zon der behandeling ter zitting uitspraak is gedaan, (ii) een rechter niet een ver-
zoek tot herziening van een eigen uitspraak zou mogen beoordelen, en (iii) de afwijzing van het verzoek 
tot herziening op onjuiste gronden is gebaseerd.

2.11  Uit wat belanghebbenden hebben aangevoerd, volgt naar het oordeel van de Rechtbank niet dat 
de Rechtbank in de bui tenzittingsuitspraak met betrekking tot het verzoek om herziening ten onrechte 
heeft geoordeeld dat zij het beroep zon der zitting kon afdoen. Het gaat volgens de Rechtbank namelijk 
om om stan dig he den die reeds vóór de uitspraak bij belanghebbenden bekend waren.

2.12  Daarnaast verzet de wet zich volgens de Rechtbank niet tegen een behandeling door dezelfde 
rechter. Er is naar het oordeel van de Rechtbank dan ook geen sprake van feiten en om stan dig he den als 
bedoeld in art. 8:119 Awb, zodat het verzet ongegrond moet worden verklaard.

3.  Het geding in cassatie 

3.1 Belanghebbenden voeren in cassatie verschillende klachten aan. Allereerst klagen belangheb-
benden – kort gezegd – dat de om stan dig he den dat (i) de rechter die de oorspronkelijke uitspraak heeft 
gedaan ook uitspraak heeft gedaan in de herzieningszaak, en (ii) de Rechtbank uitspraak heeft gedaan 
op het verzoek om herziening zon der zitting, in strijd zijn met het recht op een eer lij ke en openbare 
behandeling van de zaak door een onafhankelijke en onpartijdige rechterlijke instantie. Daarnaast klagen 
belanghebbenden dat de Rechtbank bij de behandeling van het verzoek om herziening en verzet onvol-
doende rekening heeft gehouden met de stelling van belanghebbenden dat hun belangen aantoonbaar 
zijn geschaad door de Be las ting dienst en de Rechtbank.

12 Uit de gedingstukken blijkt niet dat belanghebbenden hoger beroep hebben ingesteld tegen de uitspraak van de Rechtbank.
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3.2 Hierna zet ik eerst het re le vante ju ri dische kader uiteen (on der deel 4), waarna ik de klachten van 
belanghebbenden behandel (on der deel 5).

4.  Behandeling van het verzoek tot herziening 

Het verzoek tot herziening in belastingzaken 

4.1 Art. 8:119, lid 1, Awb bepaalt dat de be stuurs rechter op verzoek van een partij een onherroepelijk 
geworden uitspraak kan herzien op grond van feiten of om stan dig he den die: (i) hebben plaatsgevonden 
vóór de uitspraak, (ii) bij de indiener van het verzoekschrift vóór de uitspraak niet bekend waren en 
redelijkerwijs niet bekend konden zijn, en (iii) waren zij bij de be stuurs rechter eerder bekend ge weest, 
tot een andere uitspraak zouden hebben kunnen leiden.

4.2 Feiten en om stan dig he den die zich eerst na de uitspraak voordoen, kunnen derhalve geen rol 
spelen bij herziening.13 De mogelijkheid van herziening is ook uit druk ke lijk niet bedoeld om het door 
de uitspraak afgesloten debat tussen par tij en te heropenen nadat is gebleken dat de eerder aangevoerde 
feiten en om stan dig he den niet tot het gewenste resultaat hebben geleid.14 Tijdens de parlementaire 
behandeling van de Wet herziening van het fis ca le procesrecht15 is medegedeeld dat de mogelijkheden 
voor een succesvol gebruik van het middel van herziening aldus beperkt zijn.16

4.3 Herziening kan alleen plaatsvinden op verzoek van een partij die als zo da nig was betrokken bij 
de procedure die heeft geleid tot de uitspraak waarvan herziening wordt verzocht. Een ambts hal ve her-
ziening is derhalve niet mogelijk. In belastingzaken brengt dit mee dat zowel de inspecteur17 als de 
belanghebbende het verzoek tot herziening kan doen. Zij kunnen dit verzoek echter pas doen nadat de 
uitspraak onherroepelijk is geworden.

4.4 Art. 8:119 Awb stelt verder geen termijn voor de indiening van het verzoek. Het verzoek mag echter 
niet onredelijk laat worden ingesteld.18 Een verzoek om herziening wordt als regel aangemerkt als onre-
delijk laat indien het verzoek is ingediend meer dan een jaar nadat de partij die het verzoek heeft inge-
diend, bekend is geworden met de daarin gestelde nieuwe feiten en om stan dig he den, dan wel na de 
datum van openbaarmaking van de uitspraak waarvan herziening wordt verzocht.

4.5 Het verzoek om herziening moet schriftelijk worden gedaan bij het rechtscollege dat de oorspron-
kelijke uitspraak heeft gedaan.19 Noch art. 8:119 Awb noch een andere bepaling schrijft voor welke rech-
ters van het be tref fen de rechtscollege het verzoek tot herziening behandelen.

4.6 Van Suilen betoogt dat – ondanks dat dit niet wordt voorgeschreven door een wettelijke rege-
ling – het voor de hand ligt om de behandeling van het herzieningsverzoek plaats te laten vinden door 
een andere rechter dan de rechter die de oorspronkelijke uitspraak heeft gedaan:20

Ofschoon de wettelijke regeling het niet voorschrijft, ligt het in de rede dat de behandeling van het 
herzieningsverzoek geschiedt door een rechter die niet bij de oorspronkelijke uitspraak betrokken is 
ge weest. Is de oorspronkelijke uitspraak gedaan door een meervoudige kamer, dan ligt het voor de 
hand dat het herzieningsverzoek ook wordt behandeld door een meervoudige kamer.

4.7 De Vakstudie komt tot dezelfde conclusie:21

13 Ka mer stuk ken II 1997/98, 25 175, nr. 5, p. 19.
14 Vakstudie Algemeen Deel, art. 8:119 Awb, aantekening 5.
15 Wet van 29 oktober 1998, Stb. 1998, 621 (Wet herziening fiscaal procesrecht).
16 Ka mer stuk ken II 1997/98, 25 175, nr. 3, p. 19.
17 Dit is ook expliciet aan de orde gekomen tijdens de parlementaire behandeling, zie Ka mer stuk ken II 1997/98, 25 175, nr. 5, p. 

19. Daarbij is erop gewezen dat de inspecteur deze voorziening niet kan benutten als een bij zon dere mogelijkheid tot navor-
dering of naheffing.

18 Zie on der meer  ABRvS 16 maart 1999, nr. H01.98.1831, ECLI:NL:RVS:1999:AG8994, FED 1999/478;  ABRvS 20 no vem ber 2013, 
nr. 201303720/1/A3, ECLI:NL:RVS:2013:2040 en art. 6:12, lid 4, Awb. In 2015 heeft de Ho ge Raad in navolging van de  ABRvS, 
ook geoordeeld dat een verzoek tot herziening niet onredelijk laat mag worden ingediend. Zie HR 20 februari 2015, nr. 14/05686, 
ECLI:NL:HR:2015:357, BNB 2015/91 met noot Bartel, VN 2015/12.8 met noot redactie, Be las ting blad 2015/146 met noot De Bruin, 
AB 2015/107 met noot Ortlep, FutD 2015-0426 met noot redactie, NTFR 2015/847 met noot Feenstra.

19 Zie on der meer Vakstudie Algemeen Deel, art. 8:119 Awb, aantekening 2.
20 P. Meyjes e.a., Fiscaal procesrecht (Fis ca le Handboeken nr. 6), De ven ter: Wolters Kluwer 2020, p. 155.
21 Vakstudie Algemeen Deel, art. 8:119 Awb, aantekening 2.
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Art. 8:119 Awb geeft geen voorschriften over een behandeling van een verzoek tot herziening door 
een meervoudige kamer, maar het ligt voor de hand dat het rechterlijk college een verzoek om her-
ziening door een meervoudige kamer zal laten behandelen.

4.8 De  ABRvS heeft eerder geoordeeld dat het in het algemeen niet bezwaarlijk is dat een rechter die 
uitspraak deed in een zaak waarop het herzieningsverzoek betrekking heeft, ook zitting heeft in de (meer-
voudige) kamer die het herzieningsverzoek behandelt.22 De CRvB kwam later tot hetzelfde oordeel.23

4.9 Over het antwoord op de vraag of het bezwaarlijk is dat de rechter die de oorspronkelijke uit-
spraak in enkelvoudige kamer heeft gewezen, ook het herzieningsverzoek in behandeling neemt, wordt 
in de literatuur echter verschillend gedacht:24

Zo wordt wel betoogd dat behandeling van het herzieningsverzoek door dezelfde kamer wenselijk 
is, omdat deze kamer “als geen ander het materiële be oor de lings ka der kent” en het bepaalde in art. 
8:119 Awb “dwingt (…) tot kennisname van de achtergronden die tot de oorspronkelijke uitspraak 
hebben geleid”.25 In het verlengde van deze opvatting zou – principiëler – kunnen worden verdedigd 
dat herziening niet zozeer moet worden beschouwd als een mogelijkheid om hetzelfde geschil 
opnieuw aan de rechter voor te leggen, maar als een mogelijkheid om de rechter – in een ‘voortge-
zette’ procedure – te doen beoordelen of de gedane uitspraak stand kan houden. Het zou dan in de 
rede liggen dat dezelfde kamer beslist op het verzoek tot herziening. In deze visie bestaan er geen 
bezwaren tegen dat dezelfde ‘zetel’ op een verzoek tot herziening van een uitspraak beslist.
(…)
Tegen deze redenering kan worden aangevoerd dat zij “de menselijke onvolkomenheden en zwak-
heden” niet scherp in het oog lijkt te houden: “Eén daarvan is, dat de mens niet zo gemakkelijk terug-
komt op eenmaal genomen beslissingen en ingenomen standpunten.”26 Ook een rechter zal het moeite 
kosten om zijn ‘eigen’ zaak met andere ogen te zien. Juristen leiden aan, wat wel wordt genoemd, 
‘cognitieve geslotenheid’: zij hebben de neiging te volharden in eigen geloof en hebben een groot ver-
trouwen in eenmaal vastgestelde feiten, zo betoogt althans een emeritus hoogleraar wetenschapsfi-
losofie.27 Mede daarom zijn we van mening dat het de voorkeur verdient dat een verzoek tot herzie-
ning door een andere formatie wordt behandeld.28 Daar komt (nog) bij dat in boetezaken kan worden 
betwijfeld of wel sprake is van een ‘impartial tribunal’ in de zin van art. 6 lid 1 EVRM als dezelfde 
rechters die over een boete hebben beslist ook de her over we ging daarvan in het kader van een ver-
zoek tot herziening voor hun rekening nemen.

4.10  Opvallend is dat de  ABRvS – ondanks zijn eerdere oordeel dat het in het algemeen niet bezwaar-
lijk is dat een rechter die uitspraak deed waarop een herzieningsverzoek betrekking heeft ook beslist op 
het verzoek tot herziening – voor zichzelf heeft vastgelegd dat de leden van de enkelvoudige kamer of 
meervoudige kamer die een verzoek tot herziening van een uitspraak van de  ABRvS behandelen, niet 
degenen zijn die de uitspraak hebben gedaan waarvan herziening wordt verzocht.29 Hiervan kan worden 
afgeweken in bij zon dere gevallen.

Eisen van goede procesorde 

4.11  Belastingzaken worden begrensd door de eisen die worden gesteld aan een behoorlijke proces-
voering, ook wel de eisen van een goede procesorde.

22 ABRvS 17 februari 1998, nr. E01.96.0122/w, E01.96.0423/w, E01.97.0309/w en E01.97.0442/w, ECLI:NL:RVS:1998:ZF3238, JB 
1998/129.

23 CRvB 4 december 2008, nr. 07-3157 MAW, ECLI:NL:CRVB:2008:BG3706, JB 2009/19.
24 L.J.A. Pieterse & M.A. Schreinemachers, Herziening in belastingzaken. Een analyse van de (on) mogelijkheden van herziening van 

rechterlijke uitspraken (FED Fis ca le Brochures), De ven ter: Wolters Kluwer 2020, p. 59-60.
25 Voetnoot in origineel: E.G.J. Broek hui zen, Algemene wet be stuurs recht:  commentaar op de Algemene wet be stuurs recht, ’s-Gra-

ven ha ge: Elsevier be drijfsinformatie (december) 2009 (losbl.), aant. 2 op art. 8:88 Awb.
26 Voetnoot in origineel: A.Q.C. Tak, Het Ne der lands be stuurs pro ces recht in theorie en praktijk. Deel II: Formeel procesrecht, Ois ter-

wijk: Wolf Legal Pub lish ers 2014, p. 2340.
27 Voetnoot in origineel: Ton  Derksen, De Ware Toedracht. Een prak tische wetenschapsfilosofie voor waarheidszoekers, Die men: 

Veen Magazines 2010, in het bij zon der p. 150 e.v. (‘Cognitieve blindheid’). Zie ook het met hem afgenomen interview dat is 
opgenomen in de wetenschapskatern van NRC Han delsblad van 4 september 2010, p. 4-5.

28 Voetnoot in origineel: Ook de (strafkamer van de) Ho ge Raad is deze opvatting toegedaan. Zie HR 26 maart 2013, NJ 2013/208.
29 Zie art. 12 Regeling toedeling zaken Afdeling be stuurs recht spraak 2020.
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4.12  In het tweede Unitrading arrest kwam de vraag aan de orde of de behandeling van een zaak na 
verwijzing kon plaatsvinden door dezelfde kamer van het Hof als in hoger beroep.30 Na verwijzing door 
de Ho ge Raad had de douanekamer van Hof Am ster dam in gedeeltelijk dezelfde samenstelling als bij het 
hoger beroep over de be tref fen de zaak geoordeeld.31 De Ho ge Raad achtte deze gang van zaken niet in 
overeenstemming met een behoorlijke rechtspleging. Om die reden gaf de Ho ge Raad het Hof de instructie 
om de zaak na de tweede verwijzing te behandelen en te beslissen in een volledig andere samenstelling, 
dat wil zeggen zon der raadsheren die bij de eerste of de bestreden uitspraak betrokken zijn ge weest.

4.13  Uit deze overweging van de Ho ge Raad kan naar mijn mening worden afgeleid dat de eisen van 
een goede procesorde meebrengen dat een kamer die eerder over een zaak heeft geoordeeld niet in de 
(gedeeltelijke) dezelfde samenstelling opnieuw over die zaak mag oordelen. Dit lijkt mij – gelet op het 
ri si co dat de be tref fen de rechter(s) niet meer geheel onbevangen tegenover de zaak zal staan (zie ook 
on der de len 4.9 en 4.24) – ook logisch.

Het recht op een onafhankelijke en partijdige rechter (art. 6 EVRM) 

4.14  Bij de behandeling van een verzoek tot herziening bestaat de mogelijkheid tot het indienen van 
een wra kings ver zoek op grond van art. 8:15 Awb.32 In de literatuur wordt op basis van jurisprudentie 
van het EHRM wel betoogd dat het recht tot wraking voortvloeit uit art. 6 EVRM, ongeacht of sprake is 
van een ‘criminal   charge’ in de vorm van een boete.33 Dit recht kan namelijk worden beschouwd als een 
afgeleide van het recht op een onafhankelijke en onpartijdige rechter, dat expliciet staat vermeld in art. 
6, lid 1, EVRM.34 De beginselen van onafhankelijkheid en onpartijdigheid maken ook weer on der deel uit 
van het ‘fair trial’-beginsel.

4.15  Hiermee rijst de vraag of het recht op een onafhankelijke en onpartijdige rechter uit art. 6 EVRM 
ook kan worden toe ge past als algemeen rechtsbeginsel in niet-boetezaken. In principe geldt art. 6 EVRM 
niet in deze zaken.35 De be stuurs rechter heeft echter eerder beslist in het kader van een de vergoeding 
van immateriële schade in verband met de overschrijding van de redelijke termijn door de rechter, dat 
hier een algemeen beginsel van toepassing is, dat ook geldt bui ten verdragssi tu a ties.36 De Be las ting-
ka mer heeft deze lijn gevolgd.37 De rechts ze ker heid als algemeen aanvaard rechtsbeginsel dat aan art. 
6 EVRM mede ten grondslag ligt, geldt volgens de Be las ting ka mer evenzeer binnen de na tio na le rechts-
orde (los van die verdragsbepaling).

4.16  Naar mijn mening kan deze redenering ook worden gevolgd met betrekking tot het basisprincipe 
van een onafhankelijke en onpartijdige rechter. Het principe van onafhankelijkheid en onpartijdigheid 
is namelijk onlosmakelijk verbonden met de rechtspraak. Ook in de literatuur wordt het standpunt inge-
nomen dat internationaal aanvaarde beginselen, zoals het beginsel van onafhankelijkheid en onpartij-
digheid, die in (de jurisprudentie over) het EVRM tot uiting komen, door de belastingrechter kunnen 
worden gebruikt bij de interpretatie van wettelijke voorschriften en de vorming van ongeschreven pro-
cesrecht.38

4.17  Het EHRM heeft het onpartijdigheidsbeginsel de afgelopen jaren verder ingevuld. Daarbij worden 
subjectieve en objectieve eisen gesteld bij de be oor de ling van de onpartijdigheid. Bij de subjectieve eisen 

30 HR 15 februari 2009, nr. 18/00958, ECLI:NL:HR:2019:164, BNB 2019/82 met noot Van Suilen, VN 2019/13.15 met noot redactie, 
NTFR 2019/900 met noot Kalshoven, NLF 2019/0602 met noot Van  Slooten.

31 Voor douanezaken geldt op grond van art. 65 Wet RO dat het bestuur van Hof Am ster dam enkelvoudige en meervoudige kamers 
vormt voor de behandeling van douanezaken en dat het bestuur de bezetting van deze kamers bepaalt.

32 Ka mer stuk ken II 1992/93, 22 495, nr. 12. Zie ook HR 20 april 2012, nr. 11/04535, ECLI:NL:HR:2012:BW3352, NTFR 2012/1086 
met noot Caljé.

 In de on der ha vi ge zaak is een dergelijk verzoek niet ingediend. Belanghebbenden hebben zich in cassatie wel op het standpunt 
gesteld dat hun dit recht ontnomen is en dat wan neer zij op zitting gehoord zouden zijn, zij een wra kings ver zoek hadden ingediend.

33 Zie Vakstudie Ne der lands Internationaal Belastingrecht, art. 6 EVRM, aantekening 3.19 en de daarin opgenomen verwijzingen 
naar de jurisprudentie van het EHRM.

34 Dit recht wordt door het EHRM ook dusdanig belangrijk geacht, dat een rechtzoekende hiervan geen afstand kan doen. Zie 
EHRM 25 februari 1992, nr. SERIESAVOL227, ECLI:NL:XX:1992:AD1622, NJ 1994,117 met noot Dom mering,

35 R.E.C.M. Niessen en R.M.P.G. Niessen-Cobben, Inleiding formeel belastingrecht, Den Haag: Sdu 2018, p. 330.
36 ABRvS 3 december 2008, nr. 200704652/1, ECLI:NL:RVS:2008:BG5910, AB 2009/70 met noot Barkhuysen, FED 2009/36 met 

noot Thomas en  ABRvS 29 ja nu a ri 2014, nr. 201302106/1/A2, ECLI:NL:RVS:2014:188, VN 2014/10.5 met noot redactie, AB 
2014/115 met noot Barkhuysen, BNB 2015/33 met noot Van Eijs den, Be las ting blad 2015/462 met noot Bosma, NTFR 2014/844 
met noot Djebali. Zie ook R.M.P.G. Niessen-Cobben, ‘Excuses voor het ongemak’, NTFR 2016/3049.

37 HR 10 juni 2011, nr. 09/02639, ECLI:NL:HR:2011:BO5046, BNB 2011/232 met noot Van Amers foort, FED 2011/65 met noot Thomas, 
VN 2011/31.7 met noot redactie, Be las ting blad 2011/983 met noot De Bruin, FutD 2011-1345 met noot redactie.

38 Zie M.W.C. Feteris, Formeel belastingrecht, De ven ter: Wolters Kluwer 2007, p. 444.
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gaat het om de vraag of het gedrag van een rechter tot persoonlijke vooringenomenheid leidt of heeft 
geleid. De bewijslast hiervoor ligt bij de rechtzoekende.39 Bij de objectieve eisen gaat het om de vraag 
of er objectieve om stan dig he den zijn die – afgezien van de persoonlijke overtuiging van de betrokken 
rechter – het vermoeden kunnen wekken dat sprake is van partijdigheid.

4.18  Uit vaste jurisprudentie volgt dat reden bestaat voor wraking op grond van art. 8:15 Awb indien 
sprake is van feiten en om stan dig he den waardoor de rechterlijke onpartijdigheid schade zou kunnen 
leiden.40 Daarbij geldt als maatstaf dat een rechter uit hoofde van zijn aanstelling wordt vermoed onpar-
tijdig te zijn, tenzij zich uitzon derlijke om stan dig he den voordoen die een zwaarwegende aanwijzing 
opleveren voor het oordeel dat een rechter richting een partij vooringenomenheid heeft, althans dat de 
bij een belanghebbende bestaande vrees daarvoor objectief gerechtvaardigd is.41 Het is aan degene die 
het wra kings ver zoek heeft ingediend om aannemelijk te maken dat zich der ge lij ke bij zon dere om stan-
dig he den voordoen.

4.19  De enkele om stan dig heid dat een rechter al eerder bemoeienis heeft gehad met een zaak, is blij-
kens de jurisprudentie onvoldoende om partijdigheid aan te nemen. Dit kan echter anders zijn in het 
geval van bijkomende om stan dig he den.42

4.20  In de Leidraad Onpartijdigheid en Nevenfuncties in de Rechtspraak van de Ne der landse Vereni-
ging voor Rechtspraak is in dit verband de volgende aanbeveling opgenomen:43

De rechter dient zich ervan bewust te zijn dat zijn onpartijdigheid ter discussie kan komen te staan 
vanwege zijn eerdere bemoeienis als rechter met een bepaalde zaak.
Voorts kan de onpartijdigheid van de rechter worden beïnvloed indien hij herhaaldelijk zaken van 
eenzelfde procespartij behandelt.

4.21  In de toelichting bij deze aanbeveling is – on der verwijzing naar  ABRvS 17 februari 1998 (zie on der-
deel 4.8) – medegedeeld dat on der meer dient te worden gekeken naar het karakter en toepassingsbe-
reik van de verschillende procedures. Ook wordt erop gewezen dat de  ABRvS het niet bezwaarlijk acht 
dat een rechter meebeslist op een herzieningsverzoek gericht tegen de eerder mede door de be tref fen de 
rechter zelf gewezen uitspraak.

4.22  In de literatuur wordt ook wel betoogd dat de onafhankelijkheid een noodzakelijke voorwaarde 
is om te kunnen komen tot een onpartijdig oordeel.44

Vergelijking met het strafrecht 

4.23  Ook het strafrecht kent de mogelijkheid van herziening. Zowel de pro cu reur- gene raal als de 
gewezen verdachte te wiens aanzien een vonnis of arrest onherroepelijk is geworden, kunnen de Ho ge 
Raad verzoeken om herziening.45 Op grond van art. 464a Sv, lid 1, dient de zetel van de Ho ge Raad bij de 
behandeling van een verzoek tot herziening te bestaan uit raadsheren die niet eerder op het beroep in 
cassatie in die zaak hebben beslist. De achterliggende gedachte hiervan is dat de rechters die eerder bij 
de zaak betrokken zijn ge weest, mogelijk niet onbevooroordeeld zouden zijn.46 Met deze bepaling wordt 
ook aangesloten bij het vereiste van een onpartijdige rechtspraak in de zin van art. 6 EVRM.

39 EHRM 24 mei 1989, nr. 10486/83SERIESANR154, ECLI:NL:XX:1989:AD0800 (Hauschildt), NJ 1990, 627 met noot Van Dijk, VN 
1991/1665, 27 met noot redactie, r.o. 46 en 47.

40 Zie on der meer  ABRvS 2 april 2021, 202004182/4/A3 en 202004252/4/A3, ECLI:NL:RVS:2021:702, HR 20 april 2012, nr. 11/04535, 
ECLI:NL:HR:2012:BW3352, NTFR 2012/1086 met noot Caljé; HR 16 december 2011, nr. 11/03915 t/m 11/03918, 11/03920 en 
11/03983, ECLI:NL:HR:2011:BU8280, VN 2011/66.11 met noot redactie, NTFR 2012/25 met noot Efstratiades; en HR 12 februari 
2010, nr. 07/11077, ECLI:NL:HR:2010:BL3579, VN 2010/10.11 met noot redactie, NTFR 2010/450 met noot Thomas.

41 HR 6 juni 2014, nr. 14/01289, ECLI:NL:HR:2014:1331, VN 2014/28.7 met noot redactie, Be las ting blad 2014/335 met noot Kruimel, 
NTFR 2014/1665 met noot Ho gendoorn.

42 Vgl. HR 15 februari 2002, R00/142HR, ECLI:NL:HR:2002:AD4004 en EHRM 24 mei 1989, nr. 10486/83SERIESANR154, 
ECLI:NL:XX:1989:AD0800 (Hauschildt), NJ 1990, 627 met noot Van Dijk, VN 1991/1665, 27 met noot redactie.

43 Leidraad onpartijdigheid en nevenfuncties in de Rechtspraak van ja nu a ri 2014, te raadplegen via: https://www.rechtspraak.nl/
Registers/Paginas/Leidraad-onpartijdigheid-en-nevenfuncties-van-de-rechter.aspx.

44 Zie on der meer I.J. Krukkert, Individuele straftoemeting in het fis ca le bestuurlijke boeterecht (Fis ca le Monografieën nr. 151) (diss. 
Nij me gen), De ven ter: Wolters Kluwer 2018, p. 117.

45 Art. 457 Sv.
46 C.P.M. Cleiren,  commentaar op art. 464a Sv, in: C.P.M. Cleiren, J.H. Crijns en M.J.M. Verpalen, Tekst &  Commentaar Straf vor de

ring, De ven ter: Wolters Kluwer 2021.
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4.24  In de literatuur is een vergelijking gemaakt tussen de wijze waarop herzieningsverzoeken worden 
behandeld in strafzaken en in belastingzaken:47

De mogelijkheid tot herziening van strafzaken bestaat al sinds 1838; de Ho ge Raad was van meet af 
aan herzieningsrechter. Herziening van belastingzaken kan pas sinds 1 september 1999, toen Hoofd-
stuk 8 Awb voor het fis ca le proces ging gelden. Aangesloten werd bij het algemene be stuurs pro ces-
recht en daarin herziet, zoals ik al zei, de rechter zijn eigen uitspraken. Kennelijk is dat de nogal aan 
de weg timmerende beoefenaren van de rechtspsychologie (nog) niet opgevallen, want anders had 
men ook hier wel geschamperd dat de slager zijn eigen vlees keurt.
(…)
Wijkt de aanwijzing van het be voeg de rechterlijke college in het be stuurs recht al fundamenteel af 
van die in het strafrecht, het verschil wordt nog groter als we de regels over de samenstelling van de 
zetel on der ogen zien. In strafzaken bestaat sinds 1 oktober 2012 art. 464a Sv., waarvan het eerste lid 
gebiedt dat de zetel van de Ho ge Raad is samengesteld uit raadsheren die niet op het beroep in cas-
satie hebben beslist. (…) Ook al staat het nergens in de parlementaire stukken, de achtergrond van 
dit bij amendement ingevoegde voorschrift moet waarschijnlijk worden gezocht in het hiervoor al 
genoemde keurslagersmotief. (…)
Aan de andere kant van het spectrum zit echter het be stuurs pro ces recht, want daar is toegestaan 
– sommigen vinden het zelfs wenselijk – dat zoveel mogelijk dezelfde zetel de herziening beoordeelt, 
omdat het zou gaan om een ‘voortgezette’ procedure. Ik kijk daar toch wat anders tegenaan, maar ga 
niet zover als Pieterse en Schreinemachers die zich afvragen of hier wel sprake is van een ‘impartial 
tribunal’ in de zin van art. 6 EVRM, reeds omdat die bepaling niet ziet op herzieningen, maar natuur-
lijk bij een gegrond verzoek weer wel op de (boete) procedure daarna. Toch maar een andere zetel, 
zou ik denken.

Vergelijking met verzet 

4.25  Indien een zaak vereenvoudigd is afgedaan op grond van art. 8:54 Awb, kunnen de be tref fen de 
belanghebbende en de inspecteur verzet doen bij de be stuurs rechter op grond van art. 8:55 Awb. Het 
verzet ziet op de vraag of de rechter terecht de zaak vereenvoudigd heeft afgedaan. Op het verzet wordt 
beslist door een enkelvoudige of meervoudige kamer van de rechtbank.48 Behandeling van het verzet 
door een meervoudige kamer is verplicht indien de uitspraak waartegen verzet is gedaan, ook is gewezen 
door een meervoudige kamer.49

4.26  Op grond van art. 8:55, lid 6, Awb mag de rechter die zitting heeft gehad in de kamer die de uit-
spraak heeft gedaan waartegen verzet is gedaan, geen on der deel uitmaken van de kamer die uitspraak 
op het verzet doet. Deze bepaling heeft tot doel de rechterlijke onpartijdigheid bij de behandeling van 
het verzet te waarborgen.50 Een vergelijkbare bepaling is opgenomen in art. 11, lid 2, Regeling toedeling 
zaken Afdeling be stuurs recht spraak van de Raad van State 2020. Een ver zet uit spraak mag dus niet worden 
gedaan door hetzelfde lid van de enkelvoudige kamer als het lid van de enkelvoudige kamer dat de uit-
spraak heeft gewezen waartegen verzet is gedaan.51

4.27  Dit is een opvallend verschil met de behandeling van het verzoek tot herziening van een onher-
roepelijk geworden uitspraak, nu daarvoor evengoed voldaan zou moeten zijn aan de eis van onafhan-
kelijkheid en onpartijdigheid (zie on der deel 4.11 e.v.).

4.28  In art. 8:55, lid 10, Awb is vervolgens bepaald dat ingeval de be stuurs rechter het verzet gegrond 
verklaart, hij tevens uitspraak kan doen op het beroep mits (i) nader on der zoek redelijkerwijs niet kan 
bij dra gen aan de be oor de ling van de zaak, en (ii) de par tij en in de gelegenheid zijn gesteld op een zit-
ting te worden gehoord en daarbij zijn gewezen op de be voegd heid om tevens uitspraak te doen op het 
beroep. In de literatuur wordt wel betoogd dat dit in strijd is met art. 6 EVRM:52

47 J.W. Ilsink, ‘Herziening van rechterlijke uitspraken; een globale vergelijking’, in: Th. Groeneveld en L.J.A. Pieterse (red.), Met oog 
voor detail. Liber amicorum aangeboden aan mr. J.W. van den Berge, Den Haag: Sdu uitgevers 2013, p. 152-153.

48 Art. 8:10 Awb.
49 Art 8:55, lid 6, Awb.
50 Vakstudie Algemeen Deel, art. 8:55 Awb, aantekening 4; P. Meyjes e.a., Fiscaal procesrecht (Fis ca le Handboeken nr. 6), De ven ter: 

Wolters Kluwer 2020, p. 147 en Borman, in: T&C Awb 2022, art. 8:55 Awb, aant. 7 (on line).
51 CRvB 22 no vem ber 2006, ECLI:NL:CRVB:2006:AZ3009 en Borman, in: T&C Awb 2022, art. 8:55 Awb, aant. 7 (on line).
52 A.Q.C. Tak, Het Ne der lands be stuurs pro ces recht in theorie en praktijk. Deel II: Formeel procesrecht, Ois ter wijk: Wolf Legal Publish ers 

2019, p. 2848.
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Dit lijkt een ernstige misser, regelrecht in strijd met het onpartijdigheidsgebod van artikel 6 EVRM 
en het verbod van vooringenomenheid. Te bedenken valt immers, dat het partijdigheidsverbod abso-
luut is en ook de belangen van de wederpartij en zelfs van de gehele gemeenschap dient. Deze rech-
ters staan niet meer geheel en al onbevangen tegenover de zaak: zij [toe voe ging A-G: zijn] immers 
zelf gecorrigeerd dan wel hebben zij een collega gecorrigeerd en daarbij hun eigen opvatting al 
bepaald. Ongevoelig hiervoor is nu eenmaal zelfs geen rechter.
On der het oude procesrecht heeft de Centrale Raad van Beroep wel eens geoordeeld dat aan de onpar-
tijdigheid van de be tref fen de rechter niet hoefde te worden getwijfeld, “want bij een verzetproce-
dure is de rechter binnen één beroepsinstantie in het kader van doorgaande rechtsvinding zowel in 
de fase vóór als in die na het verzet, dat, volgens artikel 101b van de Aw.’29 (oud), indien tijdig, de 
voorafgaande beschikking zon der meer doet vervallen, betrokken bij een beslissing met een zelfde 
strekking, gegeven omtrent dezelfde rechtsvraag aan de hand van dezelfde maatstaven”.
Zou men de Raad hier nog wel kunnen volgen voor zover het een verzet betreft tegen kennelijke 
nietont van ke lijk heid of kennelijke onbe voegd heid, omdat het beroep dan slechts op formele criteria 
is beoordeeld, dit ligt zeker anders wan neer de be tref fen de rechter de zaak ook materieel heeft beoor-
deeld en het verzet (on) gegrond heeft verklaard. Wan neer hij de zaak dan opnieuw krijgt voorgelegd, 
lijkt het een hele opgave om zon der vooringenomenheid de zaak opnieuw ten gronde te beoordelen. 
En een onmogelijke, om dit zelfs zon der schijn van vooringenomenheid te doen. Zelfs rechters zijn 
niet heilig.
Overigens heeft in navolging van de ECRM ook het EHRM al lang uitgesproken, dat het in strijd is met 
art. 6 EVRM, indien na een gegrond verzet de rechter die de 8:54uitspraak deed, de zaak verder behan-
delt. Ne der land kreeg haar zoveelste draai om de oren in de uitspraak van het EHRM van 26 augustus 
1997 (‘De Haan’).
De twijfel van verzoekster over de onpartijdigheid was objectief gerechtvaardigd. Art. 6 EVRM biedt 
niet alleen bescherming be tref fen de subjectieve onpartijdigheid, maar ziet er ook op toe of er vol-
doende garanties zijn teneinde ie de re gerechtvaardigde twijfel in dit opzicht uit te sluiten. Het is der-
halve onvergeeflijk, dat ook hier de wetgever weer in gebreke is gebleven het EVRM het re spect te 
betonen dat aan dit fundamentele verdrag nu eenmaal toekomt, en zelfs daartoe niet is overgegaan 
bij de toe voe ging van lid 10 in 2013.

5.  Be oor de ling van de klachten 

5.1 Belanghebbenden klagen dat zij geen eer lij ke en openbare behandeling van hun zaak hebben 
gehad door een onafhankelijke en onpartijdige rechter. Volgens belanghebbenden had het lid van de 
enkelvoudige kamer dat in eerste instantie uitspraak heeft gedaan over het geschil, niet ook het verzoek 
tot herziening van die uitspraak mogen behandelen. Belanghebbenden zijn namelijk van mening dat de 
be tref fen de rechter als gevolg daarvan niet (meer) onpartijdig is, en dat het gaat om een si tu a tie waarin 
“de slager zijn eigen vlees keurt”.

5.2 Het verzoek tot herziening moet worden gedaan bij het rechtscollege dat de uitspraak deed 
waarvan herziening wordt verzocht. In de on der ha vi ge zaak is dit de Rechtbank Den Haag. Art. 8:119 
Awb schrijft vervolgens niet voor welke kamer het verzoek tot herziening dient te behandelen (on der-
deel 4.5). Dit brengt mee dat op grond van de wet ruimte lijkt te bestaan voor behandeling van het ver-
zoek tot herziening door een of meer leden van dezelfde enkelvoudige dan wel meervoudige kamer als 
die de oorspronkelijke uitspraak hebben gedaan.

5.3 De  ABRvS en CRvB hebben eerder ook geoordeeld het niet bezwaarlijk is dat een rechter meebe-
slist op een herzieningsverzoek gericht tegen de eerder mede door de be tref fen de rechter zelf gewezen 
uitspraak. In die zaken ging het om een lid van de meervoudige kamer dat uitspraak had gedaan in het 
oorspronkelijke geschil en vervolgens ook on der deel uitmaakte van de meervoudige kamer die het ver-
zoek tot herziening behan del de.

5.4 Aan de andere kant rijst de vraag of hiermee wel wordt voldaan aan de eisen van een goede pro-
cesorde (on der deel 4.11 en verder). Zo oordeelde de Ho ge Raad in het tweede Unitrading arrest (on der-
deel 4.12) dat de behandeling van de zaak na verwijzing door de douanekamer van Hof Am ster dam in 
gedeeltelijk dezelfde samenstelling als bij het hoger beroep over de be tref fen de zaak, niet in overeen-
stemming was met een behoorlijke rechtspleging. Dat slechts één van de drie raadsheren uit de meer-
voudige kamer eerder had geoordeeld over de zaak, was daarvoor al voldoende. De Ho ge Raad greep in 
en gaf het Hof de expliciete instructie om na de tweede verwijzing de zaak te laten behandelen door een 
zetel die volledig anders is samengesteld dan de zetel die bij de eerste twee uitspraken betrokken was 
ge weest.
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5.5 In de on der ha vi ge zaak gaat echter het niet om een meervoudige maar om een enkelvoudige kamer. 
Het lid van de enkelvoudige kamer dat over het geschil in eerste instantie heeft beslist, heeft ook in die-
zelfde samenstelling beslist over het verzoek tot herziening van die uitspraak. Dit is aldus een belang-
rijk verschil met de si tu a tie die zich voordeed in het Unitrading arrest en in de zaken waarover de  ABRvS 
en de CRvB hebben geoordeeld, nu in deze si tu a tie geen andere rechters waren die on der deel uitmaakten 
van de kamer die het verzoek tot herziening behan del de en aldus meebeslisten.

5.6 Dit vormt naar mijn mening een inbreuk op (de eisen van) een goede procesorde. De om stan dig-
heid dat een rechter die uitspraak heeft gedaan in een zaak en vervolgens het verzoek tot herziening van 
die uitspraak in een enkelvoudige kamer behandelt, brengt immers het ri si co van tunnelvisie mee. Het 
kan lastig zijn voor deze rechter om de zaak onbevangen te beoordelen en afstand te nemen van het eer-
dere oordeel in die zaak. Dit is naar mijn mening een onwenselijke si tu a tie.

5.7 Ook in de literatuur is betoogd dat het – gelet op het recht op een onafhankelijke en onpartijdige 
behandeling van de zaak – in de rede ligt om het verzoek tot herziening door een andere rechter te laten 
behandelen. In het strafrecht en bij verzetzaken is dit al het geval (zie on der de len 4.6, 4.7, 4.9 en 4.24).

5.8 Een en ander brengt mee dat deze klachten van belanghebbenden gegrond zijn. Verwijzing dient 
te volgen voor een nieuwe behandeling van het verzoek tot herziening. Hierop zou naar mijn mening 
een uit zon de ring kunnen worden gemaakt ingeval geen enkele twijfel kan bestaan dat de klachten in 
cassatie wel dan wel niet be ant woor den aan de eisen van de wet, want in een dergelijk geval is het oor-
deel van de rechter niet arbitrair. In deze zaak is naar mij voorkomt het oordeel van de Rechtbank op het 
verzet zowel feitelijk als ju ri disch niet per se evident. Om die reden is verwijzing nodig.

5.9 Voor zover belanghebbenden klagen dat zij geen mogelijkheid hebben gehad om de enkelvoudige 
kamer te wraken, nu op het verzoek tot herziening is beslist zon der dat een zitting heeft plaatsgevonden, 
geldt dat deze klacht niet kan slagen. Een verzoek tot wraking geschiedt op grond van art. 8:16 Awb 
immers schriftelijk. Na de aanvang van het on der zoek ter zitting kan het ook mondeling geschieden, 
maar de hoofdregel is dat het verzoek schriftelijk wordt ingediend. Belanghebbenden hadden aldus de 
mogelijkheid om een wra kings ver zoek in te dienen.

5.10  Nu verwijzing dient te volgen voor de herbe oor de ling van het verzoek tot herziening in volle 
omvang, is behandeling van de overige klachten van belanghebbenden niet nodig.

6.  Conclusie 
De conclusie strekt ertoe dat het beroep in cassatie van belanghebbenden gegrond dient te worden ver-
klaard en dat het geschil wordt verwezen.

Boot

1. Mag een verzoek tot herziening van een bepaalde uitspraak beoordeeld worden door de rechter 
die de uitspraak deed? Dat roept mogelijk onmiddellijk associaties op met de uitdrukking van de slager 
die zijn eigen vlees keurt. Tijdens een recente voordracht van een vice-president van de Ho ge Raad 
begreep ik dat een van zijn voorgangers de zoon was van een slager en dat hij deze uitdrukking on be-
grij pe lijk achtte omdat het een zegen was dat slagers hun eigen vlees keuren. De strekking is echter dui-
delijk en de ju ri dische vraagstelling blijft re le vant, wat er verder ook zij van de uitdrukking.

2. Nu van een boete geen sprake was en belastingheffing niet als het vaststellen van een burgerlijk 
recht of ver plich ting kan worden aangemerkt, is naar de letter van het verdrag art. 6 EVRM op de on der-
ha vi ge procedure niet van toepassing. De Ho ge Raad ‘omzeilt’ die kwestie door te verwijzen naar het 
beginsel van eer lij ke en onafhankelijke rechtspraak, en te overwegen dat dit beginsel “on der meer tot 
uitdrukking is gebracht in artikel 6 EVRM”. Op die wijze kan ook acht worden geslagen op de jurispru-
dentie van het EHRM over dit beginsel. Uit die jurisprudentie volgt dat dit beginsel “verlangt dat toewij-
zing van een zaak aan een of meer rechters plaatsvindt op basis van algemene en objectieve principes”. 
Ver on der steld mag worden dat de Ho ge Raad op basis van de in cassatie vaststaande feiten zou vast-
stellen welke algemene en objectieve principes ertoe hebben geleid dat mr. E.E. Schotte het herzienings-
verzoek heeft beoordeeld van haar eigen uitspraak. Dat doet de Ho ge Raad echter niet en hij blijft dan 
ook wel erg dicht zitten op de klacht van de belanghebbende die zon der gemachtigde optreedt. Art. 29e 
AWR biedt de Ho ge Raad de ruimte om ambts hal ve recht te doen. De Ho ge Raad had dus niet behoeven 
te stoppen na de overweging dat “de enkele om stan dig heid dat een herzieningsverzoek is beoordeeld 
door de rechter die de uitspraak heeft gewezen waarvan herziening werd verzocht” onvoldoende is om 
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te con cluderen dat het herzieningsverzoek niet door een onafhankelijke en onpartijdige rechter is behan-
deld. Ofschoon in de klacht met geen woord werd gerept over “de algemene en objectieve principes” die 
ten grondslag lagen aan het toewijzen van de herzieningszaak aan de rechter die de te beoordelen uit-
spraak had gedaan, stond het de Ho ge Raad geheel vrij daaraan aandacht te besteden.

3. Alvorens de opstelling van de Ho ge Raad en de betrokken rechtbank nader te bespreken, ga ik 
eerst nader in op het door de Ho ge Raad aangehaalde arrest van het EHRM waarin – op basis van de 
waarborg van art. 6 EVRM – de eisen aan de toewijzing van zaken werden geformuleerd. In die zaak, 
EHRM 12 ja nu a ri 2016, nr. 57774/13 (Miracle  Europe KFT/Hongarije), NJB 2016/597, werd een zaak door 
de president van het competente Budapest High Court verwezen naar een andere ‘Court’, met als reden 
dat de werkvoorraad bij de rechters in Budapest veel hoger was dan het landelijke gemiddelde. De vraag 
rees of de rechtbank die de zaak kreeg toebedeeld wel was “es tab lished by law” zoals art. 6 EVRM ver-
eist. Het EHRM verheldert dit als volgt in r.o. 63 van het arrest: “In this re spect, the Court would under-
line that in the instant ap pli ca tion, it is not the law ful existence of a court which is at issue but the law-
ful ness of the allo ca tion of a case to that court.”

Het EHRM tilt (terecht) zwaar aan de wijze waarop zaken worden toebedeeld aan rechters en geeft 
in dat licht een aantal aan wij zin gen:

“57.  At the outset, the Court would emphasise that the paramount im por tance of judicial in de-
pen dence and legal certainty for the rule of law calls for particular clarity of the  rules applied in any 
one case and for clear safe guards to en sure objectivity and transparency, and,   above all, to avoid any 
appearance of ar bi trari ness in the as sign ment of particular cases to judges (see Iwańczuk v. Poland 
(dec.), no. 39279/05, 17 No vem ber2009; and DMD GROUP, a.s., ci ted   above, § 66).

58. The Court con sid ers that  where the as sign ment of a case is discretionary in the  sense that 
the modalities  thereof are not pre scribed by law, that si tu a tion puts at risk the appearance of impar-
tiality, by allowing speculation about the in flu ence of political or  other  forces on the assignee court 
and the judge in   charge, even  where the as sign ment of the case to the specific judge in itself follows 
transparent criteria. The order in which the individual judge or panel in   charge of a certain case with in 
a court is de ter mined in ad vance, that is, an order  based on gen er al and objective principles, is essen-
tial for clarity, transparency as well as for judicial in de pen dence and impartiality. An element of dis-
cretion in the allo ca tion or reas sign ment of cases could be misused as a  means of putting pressure 
on judges by for in stance overburdening them with cases or by assigning them only low-profile ones. 
It is also pos sible to direct politically sensitive cases to certain judges and to avoid allocating them to   
others. (…) 

62. While the reor ga ni sa tion of judicial work in gen er al terms – that is, ac cor ding to verifiable 
criteria and with out selecting particular cases – can be accepted by the Court, by contrast the reas-
sign ment of the applicant’s case took the form of an individual de ci sion, which con cerned that file 
ex clu sive ly (see pa ra graph 10   above) (compare and contrast, DMD GROUP, a.s., ci ted   above, § 69). (…) 

63. For the Court, the discretionary nature of the reas sign ment manifested itself in the fact that  
there were nei ther ascertainable rea sons nor criteria as to which cases were to be transferred. This 
si tu a tion was ultimately capable of cre at ing the appearance of lack of in de pen dence and impartiality 
and did not  offer the foreseeability and certainty that is re quired in order for a court to be considered 
‘es tab lished by law’.” 

4. De Rechtspraak heeft de handschoen opgepakt en stelde een Code zaaks toe de ling (te vinden op 
de website rechtspraak.nl) op waarbij “is gestreefd naar een balans tussen het belang van de procesdeel-
nemers bij een meer transparant systeem van zaaks toe de ling op basis van vooraf kenbare, objectieve 
criteria en het behoud van flexibiliteit.” On der 4 is de regel opgenomen dat de zaken in beginsel op ase-
lecte wijze aan de rechters worden toegedeeld. In de zaaktoedelingsregeling wordt bepaald welke cate-
gorieën van zaken niet aselect worden toegedeeld, omdat de toedeling daarvan maatwerk vergt. Een 
der ge lij ke indeling ontbrak in het bestuursreglement van Rechtbank Den Haag van 27 no vem ber 2018. 
Dit reglement lijkt van toepassing nu het herzieningsverzoek werd gedaan op 26 augustus 2020. Over 
de toedeling van zaken werden daarin on der 5 slechts algemeenheden opgenomen:

“1. Door of namens het bestuur worden in de teams van het gerecht roosters gemaakt, waarin 
rechters worden ingedeeld afhankelijk van de omvang van hun aanstelling en de werkbelasting die 
met de behandeling van de on der scheiden categorieën zaken en zittingen is gemoeid.
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2. Bij de inroostering van rechters op de on der scheiden categorieën van zaken en zittingen 
wordt on der meer zoveel mogelijk rekening gehouden met
a. de algemene rechterlijke ervaring die voor de behandeling van een bepaalde soort zaken of zaak 

wordt geëist;
b. de specifieke kennis en/of ervaring op een bepaald rechtsgebied die voor de behandeling van 

een bepaalde soort zaken of zaak wordt geëist;
c. individuele om stan dig he den die van invloed zijn op de inzetbaarheid van de rechter.”

5. Deze regels geven het bestuur van de Rechtbank een volledige dis cre tio nai re be voegd heid om 
naar eigen inzicht zaken toe te delen aan de rechters naar voorkeur. In de nieuwe zaaks toe de lings re ge-
ling (Stcrt. 2021, 10736) zoekt de Rechtbank Den Haag meer aansluiting bij de Code van De Rechtspraak 
en deelt zij de zaakstromen Lokale Belastingen en Rijksbelastingen expliciet in bij zaken die toedeling 
op maat vergen. Waarom dit is, wordt niet uitgelegd terwijl deze keuze tot gevolg heeft dat van een ase-
lecte werkwijze wordt afgestapt. Deze zaken worden door de teamvoorzitter rechtstreeks aan de rech-
ters toegedeeld. Bij de toedeling van zaken wordt rekening gehouden met de be schik baarheid, de belast-
baarheid, de ervaring en de deskundigheid van de rechters in relatie tot de zwaarte van de zaak. Voorts 
kan nog rekening worden gehouden met senioriteit, evenwichtige samenstelling van de com bi na tie en 
ervaring met (media) druk. De regels zijn wellicht algemeen en objectief maar zo vaag en de dis cre tio-
nai re be voegd heid van de teamleider daardoor zo ruim, dat feitelijk geen enkele trans pa ran tie wordt 
geboden aan de procesdeelnemers. Zo zijn bij voor beeld de be schik baarheid en belastbaarheid van de 
rechters voor de procesdeelnemers een volstrekt enigma. De conclusie lijkt gerechtvaardigd dat met de 
zaaks toe de lings re ge lingen een lippendienst werd bewezen aan de jurisprudentie van het EHRM en het 
behoud van flexibiliteit bij het redigeren van de zaaks toe de lingsregels nadrukkelijk de boventoon heeft 
gevoerd.

6. In casu kwam de procedure over het herzieningsverzoek terecht bij dezelfde rechter die de 
gewraakte uitspraak had gedaan. Indachtig de vaagheid van de zaaks toe de lings re ge ling kan daar weinig 
van worden gevonden; bij gebreke aan serieuze toetsingscriteria die bij dra gen aan de trans pa ran tie van 
de procedure is immers ie de re keuze te rechtvaardigen. Toch waag ik te betwijfelen of er bij Rechtbank 
Den Haag niet een andere rechter was die even be schik baar, even belastbaar, even ervaren, even senior 
en even deskundig was als de rechter die de uitspraak had gedaan. Dat dezelfde rechter werd gekozen 
vloeit wellicht voort uit de algemene regel die in een specifiek paragraaf ‘Zaak volgt rechter’ in de zaaks-
toe de lings re ge ling bestuurszaken on der 13 wordt beschreven waaruit voortvloeit dat een zaak in beginsel 
de rechter volgt aan wie de zaak (eerder) is toegedeeld. De vraag is echter of het recht is gediend met 
het toepassen van die regel. Een belanghebbende die een herziening verzoekt geeft daarmee al aan dat 
hij van mening is dat de uitspraak die werd gedaan, niet juist is. Het is begrijpelijk dat die belangheb-
bende voor die herbe oor de ling (bij voorkeur) een andere rechter treft die meer ‘distance’ heeft tot de 
uitspraak dan de rechter die de uitspraak deed. Het is dan ook jammer dat bij de toewijzing van de zaak 
niet de uit zon de ring is gevolgd (on der 14) waarin het volgende wordt gesteld:

“Bij samenhangende zaken en vervolgzaken kan er aanleiding zijn dat een andere rechter de samen-
hangende of de vervolgzaak behandelt.”

Bij herzieningszaken is een der ge lij ke aanleiding mijns inziens per definitie aanwezig. Daarbij kan worden 
opgemerkt dat de Ho ge Raad recente herzieningsverzoeken (HR 25 maart 2022, ECLI:NL:HR:2022:426 
en HR 18 no vem ber 2022, ECLI:NL:HR:2022:1672) laat beoordelen door een zetel waarin geen raads-
heren zitten die het eerdere arrest hebben gewezen. Eer der was dat zeker wel het geval (vide bij voor-
beeld HR 9 december 2016, nr. 16/02228, BNB 2017/54c, m.nt. F.J.P.M. Haas waarbij exact dezelfde vijf 
raadsheren het herzieningsverzoek beoordeelden).

7. In r.o. 53 van zijn arrest Miracle  Europe KFT/Hongarije herhaalt het EHRM de ju ri dische oneliner 
uit 1984 (De Cubber v. Bel gium, 26 October 1984, § 26, Series A no. 86) die in het arrest van de Ho ge Raad 
en de on derliggende uitspraken uit het oog lijkt te zijn verloren: “jus tice must not only be done, it must 
also be seen to be done”.

8. De Rechtbank wijst de herzieningszaak toe aan de rechter die eerder de uitspraak heeft gedaan 
en die rechter nodigt de belanghebbende nog niet eens uit om de zaak ter zitting toe te lichten. Dat deze 
belanghebbende een uitermate onbevredigende ervaring zal hebben met de rechtspraak in Ne der land 
is dan begrijpelijk. De Ho ge Raad formuleert vervolgens op basis van de jurisprudentie van het EHRM 
omtrent de toewijzing van zaken aan een rechter rechtsregels, zon der zich vervolgens op enigerlei wijze 
verder te bekommeren over de naleving van deze regels. Van nadeelcompensatie voor een belasting-
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plichtige die zon der gemachtigde procedeert is geen sprake. Dat dezelfde rechter op basis van kansbe-
rekening en zelfs de toepassing van de toedelingsregels de herzieningszaak kreeg toegewezen, lag niet 
voor de hand. Een verwijzing door de Ho ge Raad had helderheid kunnen bieden of de verdragswaarborg 
van art. 6 EVRM daad wer ke lijk was nageleefd.

G.J.M.E. de Bont

 

HO GE RAAD 14 oktober 2022 (Br. 20/03252)
(Mrs. Fierstra, Faase, Van Eijs den) 4 *
m.nt. R.P.C. Cornelisse

Art. 3.8 en 3.25 Wet IB 2001

ECLI:NL:HR:2022:1448

Goed koopmansgebruik. Afschrijving op erf pacht recht met recht van terugkoop of heruitgifte in erfpacht

Belanghebbende heeft percelen landbouwgrond on der voorbehoud van erfpacht verkocht aan een ver ze ke
rings maat schap pij. Bij het einde van de erfpachtperio de kan belanghebbende de grond terugkopen voor 85% 
van de dan geldende markt waarde dan wel om heruitgifte van de grond in erfpacht verzoeken. Ook heeft 
belanghebbende erf pacht rechten op percelen landbouwgrond die zijn vader eerder op een der ge lij ke wijze 
aan een ver ze ke rings maat schap pij heeft verkocht, maar waarbij de keuze terugkoop dan wel heruitgifte aan 
die maatschappij is. Het Hof heeft geoordeeld dat elk van de erf pacht rechten met inbegrip van het terug
kooprecht/recht op heruitgifte in erfpacht een afzon derlijk be drijfs mid del vormt. Het acht afschrijving vol
gens goed koopmansgebruik niet toegestaan omdat niet aannemelijk is gemaakt dat de waarde van de ge za
men lij ke rechten (erf pacht recht en terugkooprecht/recht op heruitgifte in erfpacht) zou dalen.

HR: Goed koopmansgebruik vereist niet dat bij de bepaling van de restwaarde rekening wordt gehouden 
met een mogelijke toekomstige waar de stij ging van het be drijfs mid del. Ook is niet vereist dat die restwaarde 
gedurende het gebruik wordt aangepast aan een waar de stij ging, tenzij sprake is van een aanmerkelijke blij
vende waar de stij ging. Dit heeft het Hof miskend en zo niet dan is het oordeel van Hof in het licht van wat 
belanghebbende over de waarde van de ge za men lij ke rechten bij het einde van de erf pacht rechten heeft aan
gevoerd onvoldoende gemotiveerd. Het beroep in cassatie is gegrond. De zaak wordt verwezen voor nader 
on der zoek.

ARREST 

in de zaak van
[X] te [Z] (hierna: belanghebbende)
tegen
de STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN
op het beroep in cassatie tegen de uitspraak van het Ge rechts hof Arn hem-Leeu war den van 25 

augustus 2020, nr. 19/008011, op het hoger beroep van belanghebbende tegen een uitspraak van de Recht-
bank Noord- Ne der land (nr. LEE 16/2665) be tref fen de de aan belanghebbende voor het jaar 2011 op ge-
legde aanslag in de inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen en de daarbij gegeven beschikking 
inzake heffingsrente.

1.  Geding in cassatie 
Belanghebbende, vertegenwoordigd door P. Zijlstra, heeft tegen de uitspraak van het Hof beroep in cas-
satie ingesteld. Het beroepschrift in cassatie is aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.

De Staats se cre ta ris, vertegenwoordigd door [P], heeft een verweerschrift ingediend.

2.  Be oor de ling van het middel 

2.1 In cassatie kan van het volgende worden uitgegaan.

1 ECLI:NL:GHARL:2020:6639.


