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Noot

Een inspecteur hee� belanghebbende, een belastingadvieskantoor, meegedeeld dat hij van plan is op grond van art. 53
AWR een derdenonderzoek bij belanghebbende in te stellen. Uit informatie van de Belastingdienst is namelijk gebleken dat
belanghebbende als structuuradviseur bij enkele vennootschappen is betrokken. De inspecteur vraagt om inzage in de
integrale correspondentie en alle overige documentatie, voor zover het niet zijn louter belastingadviezen aan deze
vennootschappen, dan wel correspondentie en documentatie met anderen over deze vennootschappen. Belanghebbende
verstrekt, hoewel zij van mening is dat het verzoek van de inspecteur te ruim is geformuleerd, informatie. Ook verzoekt
belanghebbende de inspecteur een beschikking te nemen op grond van art. 53, lid 5, AWR omdat zij van mening is dat
sprake is van een onrechtmatig opgelegde verplichting.

Het hof sluit zich aan bij de overweging van de rechtbank dat in de parlementaire geschiedenis valt te lezen dat een
verplichting onrechtmatig wordt opgelegd indien de inspecteur de relevante algemene beginselen van behoorlijk bestuur
niet in aanmerking hee� genomen, waarvan in casu geen sprake is. Hoewel de inspecteur wellicht onhandig gebruik hee�
gemaakt van het woord ‘louter’, kan niet worden geoordeeld dat hiermee sprake is van een schending van het
fairplaybeginsel, zeker nu de inspecteur in latere brieven hee� toegelicht om welke stukken het gaat. Het hof merkt daarbij
op dat het belanghebbende als belastingadvieskantoor duidelijk was welke stukken ze wel en niet hoefde te verstrekken.

Ook is het zorgvuldigheidsbeginsel niet geschonden nu de inspecteur hee� aangegeven dat de verwijzing naar art. 68 en 69
AWR, waarin valt te lezen dat het niet nakomen van het derdenonderzoek een strafbaar feit vormt, geen dreigement was,
maar enkel diende om belanghebbende te wijzen op de mogelijke gevolgen van het niet nakomen van het
derdenonderzoek.

De opmerking van belanghebbende dat de inspecteur ten onrechte de geheimhoudingsplicht ex art. 67 AWR hee�
opgelegd, acht het hof niet relevant voor het antwoord op de vraag of het informatieverzoek onrechtmatig is. Het hof merkt
op dat deze niet door de inspecteur kan worden opgelegd, omdat de geheimhoudingsplicht rechtstreeks voortvloeit uit de
wet .

(Hoger beroep ongegrond.)

De eerste (gepubliceerde) uitspraak over de ‘kostenvergoedingsbeschikking’ (art. 53, lid 5, AWR) is een feit. Zowel bij het
hof als, zoals nu ook blijkt, bij de rechtbank – welke uitspraak niet is gepubliceerd – luidde het oordeel dat het
informatieverzoek van de inspecteur niet onrechtmatig was en werd de belastingadviseur niet tegemoetgekomen in de
kosten. Er lijkt niet vaak verzocht te worden om en (dus) geprocedeerd te worden over de kostenvergoedingsbeschikking,
en deze uitspraak biedt wat dat betre� weinig perspectief voor de rechtzoekende. Deze procedure zou – hoewel wezenlijk
anders van aard – vergeleken kunnen worden met de informatiebeschikking die ex art. 52a AWR in verband met (andere)
informatieverzoeken kan worden afgegeven. De kernvraag is veelal dezelfde: is het informatieverzoek rechtmatig? Een
belangrijk verschil is echter dat het niet om informatie ten aanzien van de eigen belastingheffing gaat, maar om die over
een derde. Ook het toetsingsmoment wijkt af: de informatiebeschikking biedt een rechtsingang vóór de
informatieverstrekking en de kostenvergoedingsbeschikking doet dat achteraf. En daarin schuilt – vermoedelijk – ook de
reden waarom er niet veel te doen is om de kostenvergoedingsbeschikking.

Hoewel in de kostenvergoedingsbeschikkingsprocedure de principiële kwestie over de rechtmatigheid van het
informatieverzoek ex art. 53 AWR aan de orde kan worden gesteld en die procedure het om die reden waard zou kunnen
zijn, is het idee dat de schade door de toetsing achteraf maar moeilijk kan worden gecompenseerd. Na wellicht een
uitwisseling van standpunten met de inspecteur of al dan niet voldaan moet worden aan het informatieverzoek, zal
menigeen het niet aandurven de informatie uiteindelijk niet aan te leveren. Zeker als het verzoek gepaard gaat met de
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‘vermelding’ dat niet beantwoorden een strafbaar feit oplevert, zoals ook in dit geval gebeurde. Met de beantwoording van
het verzoek van de inspecteur is de kous voor de bevraagde af. Het onderzoek van de inspecteur krijgt zijn vervolg en de
cliënt van de belastingadviseur krijgt een rapport door de inspecteur gepresenteerd waaraan de verkregen informatie van
diens belastingadviseur – als verrassing – mede ten grondslag ligt. De keuze om dan alsnog te verzoeken om een ‘redelijke
kostenvergoeding’ wordt niet snel gemaakt, nu de gedachte veelal zal zijn dat de informatie toch al gedeeld is en de
kostenbeschikking daar geen verandering meer in brengt.

Toch durf ik het standpunt aan dat deze procedure te veel als een ondergeschoven kindje wordt beschouwd. Hoewel de
tekst van de wet als ‘inzet’ van een verzoek alleen rept over ‘vergoeding van kosten die rechtstreeks verband houden met
deze nakoming’, valt aan de hand van de wetsgeschiedenis te beargumenteren dat de inzet van de procedure meer beloopt
(Handelingen I,2010-2011, item 24, p. 23):

‘De heer Doek antwoord ik verder dat van de Belastingdienst mag worden verwacht dat hij informatie die hij hee�
verkregen op grond van een onrechtmatig informatieverzoek niet werkelijk jegens de derde gebruikt. De wettelijke
bevoegdheden zijn dan volgens de rechter kennelijk overschreden en van een betrouwbare overheid mag worden
verwacht dat zij daarvan geen misbruik maakt. Gebeurt dat toch dan kan de derde daarover uiteraard het oordeel van de
rechter vragen.’

Ook de Handreiking Informatiebeschikking en Kostenvergoedingsbeschikking (versie 1.82, p. 31), die ‘handvatten’ biedt
voor ‘medewerkers van de Belastingdienst’, vermeldt dat de informatie verkregen door de onrechtmatig opgelegde
verplichtingen niet kan worden gebruikt volgens het zorgvuldigheidscriterium vanuit de algemene beginselen van
behoorlijk bestuur.

De mogelijkheid om niet alleen om een kostenvergoeding te verzoeken, maar ook te bewerkstelligen dat de aangeleverde
informatie niet door de inspecteur mag worden gebruikt, maakt dat het voeren van deze procedure niet altijd mosterd na
de maaltijd hoe� te zijn. De adviseur die met een informatieverzoek ex art. 53 AWR wordt geconfronteerd, bevindt zich in
een benarde positie doordat het niet hemzelf, maar zijn cliënt aangaat, waarbij een conflict van plichten ontstaat. Enerzijds
de inspecteur die – zoals in dit geval – onder verwijzing naar art. 67 AWR stelt dat hij dient te zwijgen tegenover zijn cliënt
en anderzijds zijn (contractuele) geheimhoudingsplicht tegenover zijn cliënt. Het benieuwt mij wat de uitkomst van de
procedure zou zijn geweest als het (ogenschijnlijk) terloops genoemde argument over de uitleg van art. 67 AWR en
voornoemd conflict van plichten nadrukkelijker aan de orde zou zijn gekomen dan thans uit de gepubliceerde uitspraak
blijkt. Het voeren van de procedure over de kostenvergoedingsbeschikking lijkt een procedure te zijn waar bijvoorbeeld
voor dat soort kwesties aandacht kan worden gevraagd met als mogelijke uitkomst dat gelet op de algemene beginselen
van behoorlijk bestuur de inspecteur de informatie (toch) niet (meer) gebruikt. Dat er geen gevallen zijn waarin de
rechtmatigheid van het informatieverzoek wordt betwist, laat zich moeilijk indenken. Vanuit het perspectief van
rechtsbescherming valt het nodige af te dingen op de keuze van de wetgever om op deze manier de rechtmatigheid van het
informatieverzoek aan de orde te stellen, maar het verzoek is wellicht wel vaker dan nu het geval is het overwegen waard.
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