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Awb art. 8:42

op de zaak betrekking hebbende stukken, procesdossier

Deze uitspraak betre� een tussenuitspraak omtrent het geschilpunt of de inspecteur alle op de zaak betrekking hebbende
stukken hee� overgelegd. Volgens belanghebbende ontbreekt het complete controledossier, alsmede alle bijbehorende
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(interne) correspondentie en/of interne notities. De inspecteur hee� het controledossier ingediend met het verzoek om
toepassing van geheimhouding. Dit verzoek is eerder door de geheimhoudingskamer toegewezen.

De rechtbank (Rechtbank Zeeland-West-Brabant 9 juli 2021, nr. 20/10237) oordeelt dat het controledossier (voor zover het
nog niet is overgelegd) een op de zaak betrekking hebbend stuk is. Omdat het controlerapport een op de zaak betrekking
hebbend stuk is, zijn ook de achterliggende stukken zoals het volledige controledossier en de (interne) correspondentie en
interne notities op de zaak betrekking hebbende stukken. De inspecteur wordt in de gelegenheid gesteld om al deze
stukken (voor zover nog niet overgelegd) te overleggen.

(Rechtbank houdt de zaak aan.)

Er is een verband tussen het woonplaatsonderzoek naar belanghebbende en een boekenonderzoek bij mevrouw X. Het
controlerapport met bijlagen van het onderzoek bij mevrouw X is door de inspecteur ingebracht met een beroep op art.
8:29 Awb. De rechtbank hee� dat verzoek om geheimhouding op 9 juli 2021 toegewezen vanwege de bescherming van
persoonsgegevens en de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van mevrouw X (Rechtbank Zeeland-West-Brabant,
nr. 20/10237, ECLI:NL:RBZWB:2021:3509). In de onderhavige tussenuitspraak oordeelt de rechtbank dat het
controlerapport met bijlagen op de zaak betrekking hebbende stukken zijn (art. 8:42 Awb). De rechtbank gaat er namelijk
van uit dat dit stukken zijn die de inspecteur ter raadpleging ter beschikking staan of hebben gestaan in relatie tot het
nemen van de onderhavige informatiebeschikking.

Belanghebbende stelt dat óók de overige documenten uit het controledossier en alle bijbehorende (interne)
correspondentie en notities moeten worden toegevoegd aan het dossier over de informatiebeschikking. Volgens (de
gemachtigden van) belanghebbende is het boekenonderzoek bij mevrouw X geëntameerd ten behoeve van het onderzoek
naar belanghebbende, zo kan worden opgemaakt uit de beslissing van de geheimhoudingskamer. Juist om het standpunt
te kunnen onderbouwen dat misbruik van bevoegdheid is gemaakt, dient kennisgenomen te worden van het volledige
controledossier en de interne stukken, aldus belanghebbende.

Dat standpunt was voor de rechter die besliste over de geheimhouding niet voldoende om tot het oordeel te komen dat het
belang van kennisneming bij de interne stukken prevaleert:

‘Hoewel belanghebbende aanvoert dat de tijdslijn van handelingen van de inspecteur wijst op misbruik van bevoegdheden
dan wel onzorgvuldig handelen, is daar geen enkele uitwerking van gegeven.’

Nog geen twee weken later komt een (andere alleen zittende) rechter in de onderhavige tussenuitspraak tot de conclusie
dat de interne stukken als achterliggende stukken bij het controlerapport ook 8:42-stukken zijn, louter vanwege het feit dat
‘het controlerapport tot de op de zaak betrekking hebbende stukken behoort’. Aan dat oordeel lijkt mede ten grondslag te
liggen dat deze rechter wel enige sympathie hee� voor het standpunt van belanghebbende:

‘De inspecteur hee� aangegeven (…) dat is gehandeld op basis van ontvangen signalen die zouden zijn gecommuniceerd
met verschillende teams binnen de belastingdienst. Daarbij hee� de inspecteur (bij gebrek aan kennis) bestreden dat de
door belanghebbende gevraagde stukken bestaan. Uit die toelichting is echter naar het oordeel van de rechtbank niet
gebleken dat de door belanghebbende gevraagde stukken niet aanwezig zijn. Immers, niet volledig duidelijk is geworden
hoe de inspecteur naar aanleiding van het bedrijfsgesprek met belanghebbende ertoe gekomen is om de controle bij (X) te
doen en vervolgens hoe dit weer is gekoppeld aan belanghebbende. De door de inspecteur ter zitting gegeven verklaring
gee� naar het oordeel van de rechtbank onvoldoende uitsluitsel.’
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Ofschoon het toetsingskader van art. 8:29 Awb – waarbij een belangenafweging plaatsvindt – afwijkt van hetgeen op grond
van art. 8:42 Awb getoetst moet worden – of het stuk op de zaak betrekking hee� – zijn de oordelen van deze rechters wat
betre� de feitelijke beoordeling moeilijk met elkaar te rijmen. Dat brengt mij tot de conclusie dat deze twee uitspraken
illustratief zijn voor een rechtspraktijk die wat betre� 8:29- en 8:42-beslissingen aan herinrichting toe is. De volgorde waarin
rechters de beslissingen op grond van art. 8:29 en 8:42 Awb nemen, loopt uiteen en ook komt het voor dat in een
geheimhoudingsbeslissing de beslechting van het geschilpunt op grond van art. 8:42 Awb ook wordt meegenomen. Zonder
afbreuk te willen doen aan het belang van een compleet dossier, integendeel, zou het wat mij betre� meer dan een
overweging waard zijn om te streven naar een rechtspraktijk waarin de fiscus als procespartij ruimhartiger invulling gee�
aan de verplichting in de wet, waardoor er minder discussies zijn over beide bepalingen.
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