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1. Inleiding

‘Waar gehakt wordt, vallen spaanders’. Het streven om 
foutloos te werken ten spijt, vormen juristen geen uitzon-
dering op dit oude Nederlandse spreekwoord. Binnen 
deze beroepsgroep worden eveneens ‘fouten’ gemaakt. Te 
denken valt bijvoorbeeld aan een fout in een akte en het 
verstrijken van een in acht te nemen termijn. Deze fouten 
kunnen worden gemaakt in verschillende stadia, bijvoor-
beeld ten tijde van het verstrijken van de termijn voor 
het indienen van een aangifte of later, bijvoorbeeld bij de 
termijn voor het indienen van een bezwaarschrift. In deze 
bijdrage wordt ingegaan op wat de gevolgen van dergelijke 
fouten (kunnen) zijn.

2. Een fout in een akte

De akte, een ondertekend geschrift bestemd om tot bewijs 
te dienen, kan in fiscale situaties een belangrijk uitgangs-
punt vormen. Enkele voorbeelden van wetsartikelen 
waarin dit naar voren komt zijn art. 66 SW over de navor-
deringstermijn van de erf- en schenkbelasting, art.  18 
WBR met betrekking tot de heffing van de overdrachtsbe-
lasting en art. 6.38 IB voor het in aanmerking nemen van 
giften indien deze berusten op een bij akte van schenking 
aangegane verplichting. In meer algemene zin kan gedacht 
worden aan de hypotheekakte, de akte van splitsing of de 
uitgifteakte van aandelen. Wanneer fouten in deze akten 
worden gemaakt, kan dit verstrekkende gevolgen hebben. 
Dat fouten in akten voorkomen en een rol spelen in juridi-
sche procedures, blijkt uit de jurisprudentie. Voorbeelden 
van fouten zijn het ontbreken van een jaartal van overlijden 
in de akte (HR 5 oktober 2001, NJ 2002/410), een onjuiste 
kadastrale aanduiding in de hypotheekakte waardoor geen 
hypotheek op de woning is gevestigd (Rb. Rotterdam 3 
maart 2010, ECLI:RBROT:2010:BL7607) en een onjuiste 
vermelding van feiten en omstandigheden (Hof Arnhem-
Leeuwarden 6 maart 2018, ECLI:NL:GHARL:2018:2187). 
In dit laatste geval betrof het een akte ter zake van de over-

drachtsbelasting, waarbij het bedrag van de verschuldigde 
belasting gebaseerd wordt op de akte van de notaris. Uit 
de jurisprudentie blijkt dat het veelvuldig deze akte is die 
aanleiding geeft tot fiscale procedures. 
De wetsgeschiedenis bevestigt de strekking van art.  18 
WBR, dat er geen aparte aangifte behoeft te worden 
gedaan, maar dat de verschuldigde overdrachtsbelasting 
voortvloeit uit de door de notaris opgemaakte akte, waar-
voor de notaris - na registratie van de akte - aansprakelijk 
is: 

“Het artikel bepaalt dat in gevallen waarin op grond van 
artikel 18, eerste lid, van de Wet op belastingen van rechts-
verkeer is bepaald dat verschuldigde overdrachtsbelas-
ting - geheven ter zake van de verkrijging van binnen het 
Rijk gelegen onroerende goederen of van zakelijke rech-
ten daarop - moet worden voldaan ter gelegenheid van de 
aanbieding ter registratie van de akte die door de notaris 
ter zake is opgemaakt, die notaris daarvoor hoofdelijk 
aansprakelijk is (Kamerstukken II 1987/88, 20588, 3, p. 
108).”

In deze bijzondere situatie, waarin de akte van de nota-
ris direct de verschuldigde overdrachtsbelasting bevat, is 
de aansprakelijkheid van de notaris door een fout apart 
geregeld. Uit art. 42 lid 1 IW volgt dat het de notaris is die 
aansprakelijk is voor het ingevolge de inhoud van de akte 
verschuldigde bedrag aan overdrachtsbelasting. In FBN 
2017/39 werden de grenzen van de hoofdelijke aanspra-
kelijkheid van de notaris besproken ten aanzien van de 
overdrachtsbelasting ter zake waarvan een notariële akte 
is opgemaakt. In de daarin besproken casus gold dat de 
notaris niet aansprakelijk is op grond van art. 42 lid 1 IW 
wanneer hem geen verwijt kan worden gemaakt. Er dient 
sprake te zijn van opzet of grove schuld, dan wel van een 
situatie waarin de notaris wist dat de akte een onjuiste 
presentatie is van hem bekende feiten.
In het hiervoor reeds aangehaalde arrest van Hof Arnhem-
Leeuwarden van 6 maart 2018 was eveneens geen ruimte 
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voor aansprakelijkheidsstelling van de notaris. Hoewel in 
de betreffende akte opgenomen feiten en omstandigheden 
niet juist waren, blijkt uit de akte niet dat de ingeroepen 
vrijstelling niet van toepassing zou zijn, dan wel dat meer 
overdrachtsbelasting verschuldigd zou zijn. Dientenge-
volge is van een situatie waarin art.  42 IW van toepas-
sing is geen sprake. Voor een andere uitleg, bijvoorbeeld 
door de aanwezigheid van contra-indicaties die niet in de 
akte zijn opgenomen, is geen ruimte nu uit de akte zelf 
niet blijkt dat deze onjuist is. Het hof hanteert derhalve 
een restrictieve uitleg van de wettekst onder verwijzing 
naar de wetsgeschiedenis. Eenzelfde restrictieve uitleg 
van art. 42 IW volgt uit de zaak die aanleiding gaf tot het 
arrest van Hof Arnhem-Leeuwarden van 6  februari 2018 
(ECLI:NL:GHARL:2018:1128). Hierin overwoog het hof 
dat de notaris gebonden is aan geldende wettelijke regelin-
gen en de afgelegde eed bij het opstellen van de akte, maar 
plaatst daarbij de volgende kanttekening ten aanzien van 
de aansprakelijkheid (ro. 4.8.):

“Artikel 42 IW verplicht de notaris niet de volgens de wet 
verschuldigde overdrachtsbelasting vast te stellen; hij mag 
uitgaan van de belasting die ingevolge de inhoud van de 
akte wegens de verkrijging is verschuldigd, waarbij hij van 
de juistheid van de in de akte vervatte verklaringen dient 
uit te gaan, voor zover niet uit de akte zelf blijkt dat die 
fout zijn.”

Indien uit feiten en omstandigheden blijkt dat de notaris 
niet heeft kunnen en mogen vertrouwen dat een geslaagd 
beroep op een vrijstelling kon worden gedaan, betekent 
dat nog niet dat er daardoor een aansprakelijkheid voor 
de overdrachtsbelasting ontstaat. De notaris is slechts 
aansprakelijk voor de overdrachtsbelasting als deze blij-
kens de inhoud van de akte verschuldigd is. Wanneer uit 
de akte blijkt dat de vrijstelling is toegepast, dan kan aan 
het arrest worden ontleend dat art.  42 IW geen wette-
lijke grondslag voor aansprakelijkheid voor de nageheven 
aansprakelijkheid biedt, ook indien er feiten en omstandig-
heden zijn die de juistheid van de toegepaste vrijstelling in 
twijfel trekken. De notaris mag uitgaan van de juistheid van 
de verklaring wanneer niet uit de akte blijkt dat deze fout 
is. Zie over deze arresten van het Hof Arnhem-Leeuwarden 
en de verplichtingen van de notaris ter zake van de over-
drachtsbelasting ook J.J. Vetter in TFB 2018/26.

3. Termijnoverschrijding

Dat brengt ons bij de volgende categorie fouten, te weten 
de overschrijding van een termijn. Hoewel het fiscale recht 
vele termijnen rijk is, is de meest ‘basale’ termijn waar-
schijnlijk de termijn voor het indienen van de aangifte. Dit 
is immers het moment van vaststelling dat er sprake is van 
een materiële belastingschuld, waaromtrent een eventu-
ele discussie kan ontstaan. Het niet op tijd indienen van 
een aangifte voor een belasting die bij wege van aanslag 
wordt geheven of het niet op tijd indienen van een aangifte 
voor een belasting welke op aangifte moet worden voldaan 

c.q. afgedragen, kan tot een boete leiden (art. 67a en 67b 
AWR). Het opzettelijk niet op tijd indienen van een aangifte 
is in art. 69 AWR omschreven als een strafbaar feit. In die 
zin kan het niet op tijd doen van aangifte verstrekkende 
gevolgen hebben. 
Opmerking verdient dat oplegging van een boete altijd 
beoordeeld dient te worden aan de hand van de algemene 
beginselen van behoorlijk bestuur (HR 26 september 
2003, BNB 2004/63). Het opleggen van een boete is een 
discretionaire bevoegdheid waarvan het beleid door het 
Besluit Bestuurlijke Boeten Belastingdienst (BBBB) wordt 
gevormd. Bij de uitoefening van deze bevoegdheid dient 
onder meer rekening gehouden te worden met het evenre-
digheidsbeginsel uit art. 3:4 lid 2 Awb. Op grond hiervan 
mag de boete niet onevenredig zijn in verhouding tot de 
ernst van de gedraging. Voorts regelt art. 4:84 Awb dat het 
bestuursorgaan overeenkomstig het beleid dient te hande-
len, tenzij dit tot gevolg heeft dat er eveneens sprake is van 
onevenredigheid, maar dan wegens bijzondere omstandig-
heden in verhouding tot het met de beleidsregel te dienen 
doel. 
Wanneer eenmaal sprake is van een fiscale procedure, is de 
termijn voor het indienen van het bezwaar- en beroepschrift 
een belangrijke in acht te nemen termijn. In beginsel volgt 
immers niet-ontvankelijkheid wanneer deze termijn niet in 
acht worden genomen (art.  6:10 Awb). Een uitzondering 
daarop vormt de ‘verschoonbare termijnoverschrijding’ 
van art. 6:11 Awb. Dit artikel wordt door art. 60 AWR van 
overeenkomstige toepassing verklaard ten aanzien van een 
na afloop van de termijn ingediend verzoekschrift. 
Van een verschoonbare termijnoverschrijding is (kort 
gezegd) sprake wanneer redelijkerwijs niet kan worden 
gezegd dat de indiener in verzuim is geweest. De oorzaak 
van de termijnoverschrijding is dan gelegen in de sfeer 
van persoonlijke omstandigheden (zoals een ernstig onge-
val), omstandigheden die anderen betreffen, het ontbreken 
van een rechtsmiddelenverwijzing of kan gebaseerd zijn 
op de algemene beginselen van behoorlijk bestuur of het 
gemeenschapsrecht. Met betrekking tot het ontbreken van 
een rechtsmiddelenverwijzing geldt dat de eisen die aan de 
rechtsmiddelenverwijzing worden gesteld om te kunnen 
spreken van verschoonbaarheid, voortvloeien uit art. 3:45 
en 6:2 lid 2 Awb. Het enkel ontbreken van een rechtsmid-
delenverwijzing is niet afdoende voor een verschoonbare 
termijnoverschrijding. De bijkomende eis is dat belangheb-
bende gelet op de gegeven omstandigheden redelijkerwijs 
niet op een andere manier van de mogelijkheid tot het 
aanwenden van een rechtsmiddel kennis droeg. Bijstand 
door een gemachtigde is een voorbeeld van zo'n omstandig-
heid. De kennis van de gemachtigde wordt de belangheb-
bende toegerekend, waardoor een termijnoverschrijding 
wegens het ontbreken van een rechtsmiddelenverwijzing in 
dat geval in beginsel niet verschoonbaar wordt geacht te zijn 
(HR 5 december 2014, BNB 2015/41). Ingeval er sprake 
is van heffing bij wege van voldoening op aangifte geldt 
dat er geen besluit van een bestuursorgaan als bedoeld in 
art. 3:45 Awb aan de heffing ten grondslag ligt. De aangifte 
en voldoening van de belasting zijn immers handelingen 
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waar de inspecteur niet bij betrokken is. Bij belastingen die 
worden geheven bij wege van voldoening of afdracht op 
aangifte is derhalve geen sprake van een rechtsmiddelen-
verwijzing. Dit betekent niet dat een belastingplichtige geen 
beroep kan doen op een verschoonbare termijnoverschrij-
ding vanwege het ontbreken van een rechtsmiddelenverwij-
zing. Dit verweer zal echter falen wanneer redelijkerwijs 
kan worden aangenomen dat hij wist dat hij binnen een 
bepaalde termijn bezwaar moest maken (HR 5 december 
2014, BNB 2015/42). 
Met betrekking tot de overdrachtsbelasting geldt in dit 
geval het volgende. De overdrachtsbelasting moet op 
aangifte worden voldaan (art. 17 WBR), waarbij de regis-
tratie van de akte als aangifte kan worden aangemerkt 
(art.  18 WBR). De termijn voor bezwaar vangt, in geval 
van een belasting welke op aangifte moet worden voldaan 
of afgedragen, aan op de dag na die waarop de belasting is 
voldaan c.q. afgedragen (art. 22j AWR). Ten aanzien van 
de aangifte overdrachtsbelasting geldt dat er geen sprake 
is van een rechtsmiddelenverwijzing. Een verweer in het 
kader dat de rechtsmiddelenverwijzing ontbreekt, waar-
door de termijnoverschrijding verschoonbaar is, lijkt echter 
in beginsel ook geen succes te hebben, omdat de professio-
nele belastingplichtige bekend dient te zijn met de bezwaar-
termijn. De aangifte overdrachtsbelasting wordt immers 
door de notaris verzorgd. 
Met betrekking tot de overschrijding van de termijn in 
geval van een bestuurlijke boete, verdient opmerking dat 
het recht op toegang tot de rechter ex art.  6 EVRM een 
extra waarborg biedt. Indien aan belanghebbende een 
bestuurlijke boete is opgelegd, ligt het blijkens art.  6:11 
Awb op de weg van belanghebbende om aannemelijk te 
maken dat de termijnoverschrijding verschoonbaar is. In 
dit geval geldt krachtens art.  6 EVRM dat wanneer de 
belanghebbende stelt dat de termijnoverschrijding te wijten 
is aan een omstandigheid die hem niet is toe te rekenen, 
en over de juistheid van deze stelling geen zekerheid te 
verkrijgen is, niet-ontvankelijkverklaring alleen mogelijk is 
wanneer de inspecteur de onjuistheid van de stelling bewijst 
(HR 22 juli 1988, BNB 1988/292 en HR 27 maart 1996, 
BNB 1996/229). De Hoge Raad overwoog dat het recht op 
toegang tot de rechter niet gewaarborgd zou zijn wanneer 
de onzekerheid over de juistheid van de stelling voor het 
risico van belanghebbende komt.

4. Conclusie

Geconstateerd kan worden dat fouten met betrekking tot 
fiscale aangelegenheden aanleiding kunnen vormen tot juri-
dische procedures. Aangezien fouten tot op zekere hoogte 
niet te voorkomen zijn omdat het mensenwerk betreft, heeft 
de wetgever in bepaalde gevallen in wet- en regelgeving 
voorzien. Ten aanzien van fouten in de notariële akte geldt 
dat deze vooral onderwerp van geschil zijn ter zake van de 
overdrachtsbelasting. De aansprakelijkheid van de notaris 
in dezen is geregeld in art. 42 IW. Deze aansprakelijkheid is 
beperkt, namelijk in zoverre dat de notaris alleen aanspra-
kelijk is voor de overdrachtsbelasting indien deze uit de 
akte blijkt. Wanneer er sprake is van omstandigheden die 
wijzen op de onjuistheid van de akte, dan leidt dit gegeven 
op zichzelf nog niet tot aansprakelijkheid van de notaris. 
De recente arresten van Hof Arnhem-Leeuwarden bena-
drukken deze restrictieve uitleg van het artikel. Met betrek-
king tot de overschrijding van de termijn geldt dat ingeval 
een aangifte niet tijdig wordt ingediend dit kan leiden tot 
een boete. Indien er sprake is van opzet dan zelfs tot straf-
rechtelijke vervolging. Bij de oplegging van een boete dient 
echter rekening te worden gehouden met het beleid dat op 
dit punt geldt en het feit dat er sprake is van een discreti-
onaire bevoegdheid van de inspecteur. Indien in een later 
stadium een termijn verstrijkt, bijvoorbeeld ten aanzien van 
de indiening van een bezwaar- of beroepschrift, geldt dat 
deze overschrijding in omstandigheden verschoonbaar kan 
zijn. Daarvan is sprake wanneer de indiener redelijkerwijs 
niet in verzuim was. In dat geval blijft niet-ontvankelijkver-
klaring achterwege. Wanneer het gaat om een bestuurlijke 
boete geldt dat bij overschrijding van de termijn een extra 
waarborg door de Hoge Raad is geformuleerd indachtig 
het recht op toegang tot de rechter (art. 6 EVRM). 
Uit de in deze bijdrage geschetste voorbeelden die ontleend 
zijn aan de wet en jurisprudentie blijkt dat ook in fiscale 
procedures rekening is gehouden met de omstandigheid dat 
fouten kunnen worden gemaakt. Voor wiens rekening een 
dergelijke fout komt, is per geval onderworpen aan toet-
sing.
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