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Rechtszekerheid belet de rechter om de tijdigheid van een
in de bezwaarfase ontvankelijk geacht bezwaar te
beoordelen
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ambtshalve beoordeling

Met dagtekening 27 oktober 2018 is aan belanghebbende een naheffingsaanslag OB met een vergrijpboete
opgelegd. De inspecteur hee� het op 18 februari 2019 ontvangen bezwaar ontvankelijk verklaard waarbij hij
de termijnoverschrijding verschoonbaar hee� geacht. In beroep komt de inspecteur hiervan terug. Hij stelt
dat het bezwaar alsnog niet-ontvankelijk moet worden verklaard omdat de bezwaarhandelaar de feiten ter
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Noot

zake van de ontvankelijkheid onjuist hee� beoordeeld. De rechtbank (Rechtbank Noord-Nederland 5
november 2021, nr. 20/1616) gaat hier niet in mee. Hoewel de Hoge Raad in zijn arrest van 16 juli 2021, nr.
20/01682, NTFR 2021/2424 niet verwijst naar de eerdere uitspraak van de CRvB van 9 juli 2021,
ECLI:NL:CRVB:2021:1500 en ook in zijn motivering de rechtszekerheid niet betrekt, is de rechtbank van
oordeel dat ook in belastingzaken als uitgangspunt hee� te gelden dat de rechter niet op initiatief van het
bestuursorgaan de tijdigheid van het bezwaar in beroep beoordeelt. De naheffingsaanslag laat de rechtbank
in stand. De vergrijpboete vermindert zij wegens overschrijding van de redelijke termijn met 15%.

(Beroep gegrond.)

De beroepsbehandelaar namens de inspecteur kan zich niet verenigen met het oordeel van zijn collega-
bezwaarbehandelaar dat de termijnoverschrijding verschoonbaar is en het bezwaar (dus) ontvankelijk is. De
Centrale Raad van Beroep oordeelde op 9 juli 2021 (ECLI:NL:CRVB:2021:1500) dat het oordeel over de
tijdigheid van het bezwaar in beroep niet voor toetsing vatbaar is. Niet ambtshalve en niet op initiatief van
het bestuursorgaan, hoewel het in die zaak de ambtshalve toetsing door de rechtbank betrof. De Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van State was in haar uitspraak van 4 augustus 2021
(ECLI:NL:RVS:2021:1730) duidelijk dat de bestuursrechter de tijdigheid van het bezwaar – ook op initiatief
van het bestuursorgaan – niet beoordeelt. In de kwestie die voorlag had het bestuursorgaan eerst bij de
rechtbank de tijdigheid van het bezwaar ter discussie gesteld en betrof het dus geen ambtshalve toetsing.

De belastingkamer van de Hoge Raad overwoog in zijn arrest van 16 juli 2021, nr. 20/01682, NTFR 2021/2424
(slechts) dat de rechter de tijdigheid van het bezwaar (of beroep) in vorige instantie niet ambtshalve mag
beoordelen. Tot dat oordeel kwam de Hoge Raad in afwijkende bewoordingen ten opzichte van de andere
twee hoogste bestuursrechters. De Hoge Raad beperkte zich tot de ambtshalve toetsing, terwijl de andere
bestuursrechters duidelijk maakten dat dit oordeel ook geldt als het bestuursorgaan de tijdigheid in een
later stadium in twijfel trekt.

Uit alle uitspraken volgt dat de rechter een eerder oordeel over de tijdigheid niet ambtshalve mag
beoordelen. De vraag die opkomt, is of in belastingzaken de inspecteur in een latere instantie wél de
tijdigheid als geschilpunt kan opwerpen. De rechtbank beantwoordt die vraag in het onderhavige geschil
ontkennend. De rechtbank erkent de verschillen in de uitspraken van de bestuursrechters, maar oordeelt dat
er geen aanknopingspunten zijn om voor het belastingrecht andere uitgangspunten te laten gelden ten
koste van de rechtseenheid in het bestuursrecht. Die aanknopingspunten zouden wat mij betre� gevonden
kunnen worden in de afwijkende overwegingen van de Hoge Raad als de rechtbank dat had gewild. Het
oordeel van de rechtbank had dus ook anders kunnen uitpakken. Dat de rechtbank er desondanks voor kiest
de rechtsbescherming, de rechtszekerheid en de rechtseenheid te laten prevaleren is prijzenswaardig, maar
de vraag blij� waarom de Hoge Raad de (her)beoordeling van de tijdigheid op initiatief van het
bestuursorgaan onbesproken hee� gelaten. Dat kan zo zijn omdat het in die zaak een ambtshalve
beoordeling betrof en de Hoge Raad geen aanleiding zag nader over de zaak uit te weiden, maar het blij�
speculeren. Als partijen ervoor kiezen om verder te procederen, wordt het antwoord wellicht gevonden.
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