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aangi�egedrag, ambtelijk verzuim, CAF-team, geen onrechtmatige selectie, getrapte werkwijze, nieuw feit,
proceskostenvergoeding, samenhangende zaken, scholingsuitgaven

Belanghebbende hee� aangi�en gedaan met de hulp van zijn gemachtigde, maat in een belastingadvieskantoor. Het
kantoor is onderwerp van een onderzoek geweest van het Combiteam Aanpak Facilitators van de Belastingdienst naar de
juistheid (van a�rekposten) van door het kantoor ingediende aangi�en. Begin 2016 is een signalering ingebracht waardoor
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Noot

aangi�en van het kantoor werden uitgeworpen. In verband daarmee zijn ook de aangi�en van belanghebbende
onderzocht en gevolgd door navorderingsaanslagen. Naar het kantoor is ook een strafrechtelijk onderzoek ingesteld. De
rechtbank hee� onder meer voor 2015 geoordeeld dat de inspecteur een ambtelijk verzuim hee� begaan en voor 2013 en
2014 dat de a�rek scholingsuitgaven terecht is geweigerd. Belanghebbende hee� zijn beroep met betrekking tot de
navorderingsaanslag 2012 ingetrokken.

In tegenstelling tot de rechtbank is het hof van oordeel dat ook voor 2015 sprake is van een nieuw feit. De inspecteur
hoefde in de visie van het hof in redelijkheid niet te twijfelen aan de juistheid van de aangi�en. Ook door de vermelding van
het beconnummer van het kantoor in de aangi�e had de inspecteur niet alsnog in redelijkheid moeten twijfelen aan de
juistheid van de aangi�e. Het onderzoek naar het kantoor verliep volgens een ‘getrapte’ werkwijze en getuigt van een
zorgvuldige en voldoende voortvarende handelwijze. De inspecteur was ten tijde van het vaststellen van de definitieve
aanslag niet gehouden nader onderzoek te doen. Hij hee� dit wel gedaan bij vragenbrief, en op grond van de antwoorden
hee� hij geconcludeerd dat belanghebbende geen recht hee� op a�rekposten. Dit vormt het vereiste nieuwe feit.

Dat de zaak van belanghebbende de projectcode 1043 hee� gekregen leidt niet tot het oordeel dat de
navorderingsaanslagen moeten worden vernietigd. De controle van de in de aangi�en in a�rek gebrachte
scholingsuitgaven hee� niet plaatsgevonden op basis van een criterium dat jegens belanghebbende leidt tot een
schending van een grondrecht zoals een schending van het verbod op discriminatie naar afkomst, geaardheid of
geloofsovertuiging. De uitworp van de aangi�en brengt niet mee dat de controle van de aangi�en hee� plaatsgevonden op
een wijze die zozeer indruist tegen hetgeen van een behoorlijk handelende overheid mag worden verwacht, dat de
navorderingsaanslagen moeten worden vernietigd. Ook de omstandigheid dat de gegevens van belanghebbende mogelijk
zouden zijn opgenomen in de Fraude Signalering Voorziening (FSV), leidt om die reden niet tot een verlaging of vernietiging
van de navorderingsaanslagen (vgl. HR 10 december 2021, nr. 20/02304, NTFR 2021/4311 en HR 14 januari 2022, nr.
20/02734, NTFR 2022/321). Het hof is net als de rechtbank van oordeel dat geen recht bestaat op a�rek van
scholingsuitgaven en is op grond van ampele overwegingen over samenhangende zaken van oordeel dat de rechtbank niet
een te hoge maar een te lage proceskostenvergoeding hee� toegekend, zodat het hoger beroep van de inspecteur op dit
punt ongegrond is. Ook is het hof met de rechtbank van oordeel dat uitsluitend de nog in beroep voorliggende zaken
moeten worden betrokken bij de bepaling van een mogelijke samenhang in het kader van de overschrijding van de
redelijke termijn. Het hof leidt uit HR 19 februari 2016, nr. 14/03907, NTFR 2016/752, HR 21 maart 2015, nr. 12/04057, NTFR
2014/1048 en HR 31 januari 2020, nr. 18/04777, NTFR 2020/422 af dat de beoordeling van het begrip ‘samenhangende
zaken’ geschiedt vanuit het perspectief van de rechtbank.

(Hoger beroep gegrond en incidenteel ongegrond.)

Daar waar de rechtbank oordeelde dat de inspecteur bij het vaststellen van de aanslag IB over 2015 al over informatie
beschikte waardoor hij redelijkerwijs aan de juistheid van de ingediende aangi�e behoorde te twijfelen, oordeelde het hof
dat de inspecteur niet aan de ingediende aangi�e hoefde te twijfelen. Het hof toetste daarbij sec de ingediende aangi�e en
of de inhoud daarvan reden gaf tot twijfel aan de juistheid. De rechtbank lijkt breder te hebben gekeken en aan het oordeel
dat (wel) sprake is van een ambtelijk verzuim mede het onderzoek naar de (aangi�en ingediend door de desbetreffende)
belastingconsulent ten grondslag te hebben gelegd. De rechtbank kende – anders dan het hof – gewicht toe aan het besluit
van de inspecteur begin 2016 om alle door het kantoor ingediende aangi�en te onderzoeken.

Naar mijn mening kan worden vastgesteld dat een eventuele reden om aan de juistheid van de aangi�e te twijfelen niet
zozeer de aangi�e zelf is (zeker niet in het digitale tijdperk), maar het aangi�egedrag van de belastingconsulent. Uit de in
de uitspraak aangehaalde jurisprudentie volgt echter dat de aangi�e zelf leidend is bij de vraag of de inspecteur gehouden
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is tot nader onderzoek. De vraag of die – op niet digitaal ingediende aangi�en gebaseerde – maatstaf houdbaar is en de
constatering dat die in de praktijk zelden nog tot een ambtelijk verzuim leidt, doet niet af aan het feit dat het hof naar mijn
mening rechtens juist hee� geoordeeld. Dat de rechtbank de signalering vanaf een bepaald financieel belang door de
inspecteur als interne keuze bestempelt en daaraan koppelt dat de inspecteur al informatie had waardoor hij aan de
juistheid van de aangi�e behoorde te twijfelen, zie ik als een (sympathieke) handreiking naar de belastingplichtige, maar
past minder goed binnen de juridische toets of sprake is van een ambtelijk verzuim. Het zegt namelijk niets over twijfel die
op basis van de ingediende aangi�e zelf (niet) ontstaat. Evenmin was in dit geval al sprake van een onderzoek naar de
aangi�e in kwestie, waarvan de inspecteur de uitkomst had moeten afwachten alvorens de aanslag (automatisch) te
regelen (HR 3 december 2004, nr. 39.787, NTFR 2004/1806 en HR 27 juni 2014, nr. 13/02845, NTFR 2014/1861). Het
onderzoek naar de belastingconsulent en de signalering om alle aangi�en met het betreffende beconnummer (en een
minimumbedrag aan geclaimde a�rek) uit te werpen vond weliswaar plaats vanaf begin 2016 (vóór het vaststellen van de
primitieve aanslag), maar het onderzoek naar de aangi�en van deze belastingplichtige is pas gestart in 2017 (na het
vaststellen van de primitieve aanslag over 2015).
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