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Praktische fiscale
rechtsbescherming,
allefiscalegeschillen
uitsluitend bij de
belastingrechter
H,et gesloten stelsel van rechtsbeschermingbelemmert
.

een praktische rechtsbescherming, aangezien het tot gevolg
heeft dat tegenveel besluiten geenrechtsgangbij de belastingkamers openstaat, en zuiver fiscale geschillenbij de
burgerlijke kamervandeHogeRaadofdeAfdelingbestuursrechtspraakvan de Raadvan State terechtkomen. Een
overtuigende rechtvaardiginghiervoor ontbreekt.
Inleiding
De staatssecretaris heeft in het 'InstellingsbesluitAdviescommissiepraktischerechtsbescherminginbelastingzaken'
aan de Adviescommissie de taak meegegeven een advies
uit te brengen 'over de wijze waarop de Belastingdienstin
belastingzakenuitvoeringgeeftaandebestaandemiddelen
vanrechtsbescherming,ombinnendewettelijke kadersen
de grenzenvan de uitvoering de rechtsbeschermingvan
burgers en kleine ondernemers zo goed mogelijk te waarborgen'. Buiten het feit dat deze taak niet werd geformuleerd in een lekker lopende zin, valt op dat de taak beperkt

blijft tot 'het bestaande wettelijke kader'. In deze bijdrage
ga ik in op voorbeelden in de jurispmdentie die mijns inziens rechtvaardigendat het bestaandewettelijke kader
wordt aangepast. Het gaat niet om de politiek smeuïge zaken zoals de toeslagenaffaire, maar ook dergelijke zaken
zoudenmijns inziens in de toekomst eenvoudigerkunnen
wordenvoorkomen als de hiernabepleite uitgangspunten
voor een wetswijziging worden gevolgd.
Gesloten stelsel van rechtsmiddelen is onvoldoende
helder

De fiscale rechtsbeschermingwordt gekenmerkt door het
gesloten stelsel van rechtsmiddelen, hetgeenbetekent dat
slechts bezwaaren beroep kan worden aangetekendals
sprake is van een aanslag, ofvan een besluit ten aanzien
waarvande wet bepaalt dat deze voor bezwaarvatbaar is.
Te denken valt aan rente-, informatie- en boetebeschilddn-

gen. Om te voorkomen dat de rechtzoekende een (ander
fiscaal) besluit kan voorleggen aan de algemene bestuursrechter, wordt in art. 26 AWR bepaald dat er geen rechtsmiddel bij de algemene bestuursrechter openstaat 'tegen

een ingevolge de belastingwetgenomen besluit'. De Hoge
Raadoverwoog dat die bepalingertoe strekt 'geheel in het
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algemeen besluiten op het gebiedvan belastingenvan beroep op de algemene bestuursrechter uit te sluiten'. Voor
de Invorderingswetis een iets andere benaderinggekozen
waarbij de hoofdstukken 6 en 7 van de Awbbuiten toepassingwordenverklaard. Slechtsvoor specifiekebeschikldngenin de Invorderingswetwordt de rechtsbeschermingvan
de AWR wel weer opengesteld. Tegen het algeheel uitsluiten

van de algemene bestuursrechter bestaat weinig bezwaar,
mits debelastingrechterdezetaakenverantwoordelijkheid
op het gebiedvan belastingengeheel overneemt. Er zijn
echter te veel onduidelijkheden en lacunes, zoals hierna
zal blijken.

Tot een heldere efficiënteafbakeningin de rechtsbescherming leidt art. 26 AWRniet. Een treurig voorbeeldvan
'kastje naar de muur', met in de hoofdrol de Centrale Raad
vanBeroep (CRvB) en debelastingkamervan de HogeRaad,
vond zijn weerslagin HR 11 januari 2019, nr. 18/00352,
NTFR2019/85. Belanghebbende werd als militair geconfronteerd met een negatiefefifect op zijn salaris als gevolgvan
de Wet uniformering loonbegrip. Hij maakte bezwaarbij
deministervanDefensietegenzijn salarisstrookvanjanuari
2013 omdat hij het oneens was met de door de minister
getroffen compensatiemaatregel. De CRvB gafaan het geschil een rare draai door te oordelen dat de beroepsgronden

van belanghebbendezijn gericht tegen de hoogte van de
ingehoudenloonbelasting. De minister werd gelast het bezwaar door te sturen naar de belastinginspecteur. Belanghebbendewasechterconsistentin zijnbetoognimmer een
belastinggeschil aan de orde te willen stellen. Hij bestreed
dus ook niet dat de ingehoudenloonhefBng strookte met
de Wet LB 1964. De belastingkamervan het hofoverwoog
niet de competente rechter te zijn om te oordelen omtrent
degrondendiewerdenaangevoerdtegende ontoereikende
compensatie. De Hoge Raad maakte geen gebruik van zijn
bevoegdheid ingevolge art. 77 Wet RO om competentiege-

schillen tussen de hoogste bestuursrechters op te lossen,
maaroverwoogdat hetgeslotenstelselvan rechtsmiddelen
tot gevolg heeft dat er uiteindelijk geen enkele rechter een
inhoudelijkoordeelvelt over debezwarendie door de militair werden aangevoerd. Daarbij kunnen veel kanttekenin-

genwordengeplaatst, met namebij devraagofart. 26AWR
wel op een dergelijke wijze de reilcwijdte van art. 77 Wet
RO kan inperken, maar de belangrijkste conclusie is dat er
onduidelijkheidbestaatomtrent de woorden 'ingevolge de
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belastingwet' genomen besluit. In dit geval werd er - in
ieder geval door de CRvB - een mime strekking aan toege-

Echte fiscale besUssingen komen soms bij de Afdeling
of bij de burgerlijke kamer

kend.

Het gesloten systeem la-aakt ookbij accessoire beslissingen,
zoalseen dwangsombeschikking.De HogeRaadoverwoog

op 20 december2013(nr. 12/02872,NTFR2014/48)dat'de
dwangsombeschikldngzelfnietbehoorttot dein artikel

Echt onbegrijpelijk wordt het gesloten stelsel als beslissin-

genmet eennadmkkelijkefiscalesignatuurdieworden
genomendoordeinspecteur,ontvangerofstaatssecretaris

26 AWRomschrevengevallenwaarinberoepbij de belastingrechter kan worden ingesteld'. Toch werd het gesloten

toch niet bij debelastingkamer terechtkomen. DeAfdeling
bestuursrechtspraak vandeRaadvan State ofdeburgerlijke
kamer van de Hoge Raad zien zich dan genoodzaakt een

stelsel van rechtsmiddelen daarop van toepassing verklaard.

oordeel te vellen.

Ingevolge art. 4:19 Awb zal 'in gevallen waarin het besluit

Op 3 febmari 2021 oordeelde de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raadvan State over afwijzingen van de
staatssecretaris opverzoekenvanbelastingplichtigentot

waaropdegevraagdedwangsombetrekkingheeft(... ) wordt
genomen ingevolge de belastingwet en beroep daartegen
openstaat bij de belastingrechter, ook het beroep inzake

dedwangsombeschikldngbijdierechterwordeningesteld'.
In deze zaak betreft het een verzoek tot een ambtshalve

verinindering op grond van art. 65 AWR. Het betreft een
ingevolge de belastingwet genomen besluit waartegen op
grond van art. 26 AWRtoen geen bezwaar ofberoep

openstond.DedwangsombeschilAingwerdhiermeegelijkgesteld en het bezwaarwas als gevolg daarvan niet-ontvankelijk. De (op zich begrijpelijke) redeneertrant heeft tot

gevolgdatdereikwijdtevanhetgeslotenstelselwordtopgerekt, om vervolgens te concluderen dat defiscale rechter
geen daadwerkelijke rechtsbescherming biedt.
Ambtshalve vermindering maakt het systeem lcwetsbaar

In bepaalde gevallen heeft de inspecteur de mogelijkheid
om te kiezen tussen een besluit op grond van art. 65 AWR

danweleen(voorlopige)aanslag.UitHR30september2011,
nr. 10/02171, NTFR2011/2370 kan worden afgeleid dat de
Hoge Raad de inspecteur in beginsel vrijlaat in zijn keuze,

hetopstartenvanonderlingeoverlegproceduresmet de
belastingautoriteitenvan Zwitserland,Frankrijken Duitsland (ECLI:NL:RVS:2021:205en ECLI:NL:RVS:2021:206).De
Afdeling oordeelde dat sprake wasvan eenbesluit opgrond
vaneenbelastingverdrag. Nueenbelastingverdrag ingevolge
art. 2. lid l, aanhefen onderdeel a, AWRniet wordt gelijk-

gesteld met een belastingwet, is geen sprake van een ingevolge de belastingwet genomen besluit en is de algemene
bestuursrechter en dus niet de belastingrechterbevoegd.

Hetkomt mij voordatdetoepassingenuitlegvanbelasting-

verdragentotdeabsoluterechtsmachtvandebelastingrechter zouden dienen te behoren.

Als een inspecteur besluit een btw-nummer in te trekken
omdat de rechtspersoon inactiefis oferwordtvermoed dat
het nummer voor fraudepraktijkenwordt gebruikt, kan

tegenditbesluitgeenrechtsmiddelbij debestuursrechter
wordenaangewend.Hetintrekkingsbesluitisimmersgenomen 'ingevolge de belastingwet', waardoor de Afdeling
wordtbuitengesloten.DeAWRmerlcthetintrelddngsbesluit
niet als voor bezwaar vatbaar aan, waardoor ook de belas-

ofschoon dat in bepaalde gevallen slechts kan als de nega-

tingrechterbuitenspelstaat.Deburgerlijkekamervande

tieveconsequentiesdaarvanongedaanwordengemaakt.In

Hoge Raad als restrechter is voor deze zuiver fiscale aangelegenheden de aangewezen rechter (HR 13 april 2018, nr.
16/02939,NTFR2018/1048).Erzijnmijns inziensgeenargumeutenaante dragenvoor eendergelijkeverdelingvande

voormeld arrest overwoogde Hoge Raaddat bij een
ambtshalve vermindering rente diende te worden vergoed

omdat de belastingplichtigeooktot een rentevergoeding

gerechtigdzouzijnalsdeinspecteureennegatievevoorlopigeaanslagofdefinitieveaanslagzouhebbenopgelegd.
Tochworden niet in alle gevallen de negatieve consequen-

ties weggenomen. Illustratief is in dit kader HR 14 april
2006, nr. 40. 386, NTFR2006/589, waarin de inspecteur had

toegezegd bij ambtshalve vermindering omzetbelasting te-

rechtsmacht, behalve dat de weg naar de civiele rechter
voor de rechtzoekende minder laagdrempelig is en de

rechtsbeschermingvoordeze(frauderende)rechtszoekende
moeilijker gerealiseerd kanworden. Als dat de doelstelling
is van dewetgever, danis die missie geslaagd.

rugte geven.Deconclusieuit eenderdenonderzoekwas

Verschiltussenheffingen invorderingaltijd helder of

echter nadiendat 'het ontstane recht op temggavewegvalt

relevant?

tegen de correctie voorbelasting op de aanschafvan een
vijftal shovels'. De inspecteur zou rechtsbescherming heb-

bengebodenindiendeambtshalveverminderingconform
deaanvankelijketoezeggingwerdnagekomenendecorrectie zou zijn geformaliseerd in een naheffingsaanslag waar-

tegenart. 26AWReenrechtsingangbij debelastingrechter
zou bieden. Daartoe dwong de Hoge Raad de inspecteur
echter niet. Door de interne compensatie die de inspecteur

toepastebij deambtshalveverminderingendieopnihilte
stellen,zagdebelastingplichtigezichgenoodzaalrtheffingsaspecten aandeburgerlijke rechter voor te leggen. Debelastingkamer geeft in dergelijke gevallen de inspecteur de
mimte om effectieve fiscale rechtsbescherming door de
belastingrechter te torpederen.

HetisnietonbegrijpelijkdatdeHogeRaadoordeeltdathet
voor eenfiscaleprocedure niet relevant is ofde in geschil

zijndeaanslaginmiddelsisverjaardofniet. DeHogeRaad
overwoog op 4 maart 20-16 (nr. 15/00690, NTFR2016/924)
dat 'deverjaringvan het rechttot invorderingniet ter
beoordelingvan de belastingrechterstaat'. Deburgerlijke
rechteriscompetent.Tochrijstdevraagofdebelastingrechter niet - net als de algemene bestuursrechter die oordeelt
overart. 4:104e.v. Awb- beterals de competentebijzondere
bestuursrechter zou kunnen worden aangewezen om te

oordelen over de invorderingsaspectenvan aanslagen. Dat

de burgerlijke kamer van de Hoge Raad al meende dat de
belastingrechter competent wasop hetgebiedvan invorderingvoor zover hetuitstel vanbetaling betrof, kwam duidelijk tot uiting in HR 12 augustus 2016 (nr. 15/01496, NTFR
2016/2687), waarinwerdoverwogen datdeInvorderingswet
voor hetverlenenvanuitstelvanbetalingeenafzonderlijke

regeling (art. 25 FW1990) kent, 'bij toepassing waarvan de
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belastingrechter de bevoegde rechter is. Het verlenen van
uitstelvanbetalingdoor deburgerlijke rechterin het kader
van een verzet tegen de tenuitvoerlegging van een dwangbevel zouhet stelselvan deInvorderingswetonaanvaardbaar
doorkmisen'. Debelastingkamerwistniet hoe snel hij deze
omissie diende te corrigeren. Vier maandenlater (HR 2 december 2016, nr. 16/03398, NTER 2016/2930) werd door de
fiscale collega's overwogen dat toch echt de burgerlijke
rechter de bevoegde rechter was. De conclusie kan geen
andere zijn dan dat de huidige regeling complex en niet

telijke geschil, blijkt uit HR 14 april 2006 (nr. 40. 386, NTPR
2006/589),waarinwerdbeslistdat 'de ontvangerzichin het
aan het slot van de vorige alineabedoelde geval tegenover
de belastingschuldigeslechts met succes op verrekening
ingevolge artikel 24 van de Invorderingswetvan het te betalen bedrag met een tegenvordering ter zake van een be-

lastingschuldvan de belastingschuldigekan beroepen, indien die belastingschuld afzonderlijk is vastgesteld op de
in de belastingwet voorziene wijze - derhalve bij voor be-

zwaaren beroep vatbare aanslagofbeschikking- en op

logisch is.

grond daarvan inbaar is'.

Uit de overwegingenvandebelastingkamerin HR22 febmari 2013 (nr. 11/05690, NTRR2013/515) komt naarvoren dat
het debelastingkamervan deHogeRaadsomswel uitkomt
dat er nogeenburgerlijke rechteris die overde invordering
oordeelt. In die zaakontkenden twee personengerechtigd
te zijntot eenbedragop eenKB-Luxrekening.Deinspecteur
legde aanbeiden aanslagenop over het volle bedragop de
bankrekening, waardoordubbele heffing een feit was. A-G

Ingevalde belastingkamervan de Hoge Raadeveneens zou
oordelen over de invordering, zouden deze procedures gelijlrtijdig lainnenplaatsvindenwaardoorveel tijdswinstkan
wordengeboekt en expertise gebundeld.

Niessen concludeerde dat dit geen stand kon houden. De

Hoge Raadliet de aanslagenechter in stand en overwoog
daarbij als volgt: 'Daarbij verdient opmerking dat de aanvaardingvan dubbele heffingtot behoudvan rechten in
een geval als het onderhavige niet afdoet aan de mogelijkhedenvan de belanghebbendenzichte verweren tegen de
invordering ingeval daardoorvolgens hen meer belasting
wordt betaald dan in totaal ten hoogste verschuldigd kan
zijn ter zakevan debanksaldien de daaruitvoortvloeiende
inkomsten.' DeHogeRaadlijkt ruimte te hebbengevonden
om de aanslagenacceptabelte achtenen strengte oordelen,
omdat er bij de invordering alsnog recht kon wordengedaan.In navolgingvan de advocaat-generaalhadechtervan
de belastingkamerverwacht mogen worden dat hij zijn
eigenarrest daadwerkelijkrecht zou doen. Mocht het leer-

Beoogde wetswijziging

De beoogdewetswijzigingdient te worden gebaseerdop
hetuitgangspuntdatvanpraktische(fiscale) rechtsbescherming slechts sprake is indien:
(i) geheel in het algemeen besluiten op het gebiedvan belastingentot de absoluterechtsmachtvan de (gespecialiseerde)belastingkamersvan de rechtbanken, de hovenenHoge
Raadgaanbehoren;
(ii) tegenal dezebesluitenberoepkanwordenaangetekend,
tenzij de wetgever expliciet heeft bepaalddat er geen
rechtsmiddel openstaat.
Een overtuigende legitimatie voor een gesloten stelsel bestaat niet en zeker niet meer nu voor het algemene bestuurs-

recht een open stelsel wordt gehanteerd. Tot een lawine
aan extra procedures zal dit niet leiden. Niet iedere handelingvan de zijdevan de Belastingdienstzalimmers lcwalifi-

stuk van de formele rechtskracht daarvoor al mimte bieden,

ceren als een besluit in de zin van de Awb

dan zal de belastingplichtige zich als gevolgvan het arrest

(ECLI:NL:RVS:2009:BJ2662).Dewetswijzigingzalertoe leiden
dat procedures die thans 'wezensvreemd' wordengevoerd
bij de burgerlijke kamer van de Hoge Raad of de Afdeling

van de belastingkamer genoodzaakt zien een civiele
rechtsgang te initiëren.

Dat de belastingkamervaker de neigingheeft om in een
arrest aandachtte schenkenaanhet opvolgendecivielrech-
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bestuursrechtspraak van de Raad van State, tot het exclusie-

ve domein van de belastingrechtergaanbehoren.

