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Verzoek alle op de zaak betrekking hebbende stukken te overleggen
mist spoedeisend belang I
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Belanghebbende hee� hangende het bezwaar een verzoek om een voorlopige voorziening gedaan. De inspecteur hee�
inmiddels uitspraak op bezwaar gedaan en belanghebbende hee� daartegen beroep ingesteld. De voorzieningenrechter
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Noot

van Rechtbank Zeeland-West-Brabant (22 december 2021, nrs. 21/4372 en 21/4373) oordeelt dat sprake is van connexiteit.
Belanghebbende hee� de voorzieningenrechter onder meer verzocht om de inspecteur op te dragen inzage te geven in alle
op de zaak betrekking hebbende stukken en geen uitspraken op bezwaar te doen zolang geen volwaardige inzage hee�
plaatsgevonden. De voorzieningenrechter oordeelt dat in casu een spoedeisend belang ontbreekt. De vraag of alle op de
zaak betrekking hebbende stukken zijn overgelegd, is een vraag die moet worden behandeld door de rechter die de
hoofdzaak zal behandelen. De inspecteur hee� inmiddels uitspraken op bezwaar gedaan, en in beroep kunnen deze
uitspraken worden bestreden. Er is voor de voorzieningenrechter geen reden aanwezig waarom niet gewacht kan worden
op het oordeel in de bodemprocedure. Daarnaast oordeelt de voorzieningenrechter dat het niet zijn taak is om in de
procedure de staatssecretaris van Financiën en/of de directeur van de Belastingdienst Particulieren op te dragen interne
werkinstructies en/of standaardteksten te wijzigen.

(Verzoek afgewezen.)

Aan de eis van connexiteit is voldaan, maar bij de vraag of (ook) sprake is van onverwijlde spoed strandt het schip voor
deze verzoeker van een voorlopige voorziening. De verzoeker verlangde van de voorlopigevoorzieningenrechter dat die de
inspecteur zou opdragen om een nieuwe zoekslag uit te voeren naar alle op de zaak betrekking hebbende stukken en geen
uitspraak op bezwaar te doen totdat volwaardige inzage of verstrekking had plaatsgevonden. Het verzoek werd gedaan op
14 oktober 2021, nadat de rechtbank de inspecteur had opgedragen om uitspraak op bezwaar te doen. De inspecteur deed
op 25 oktober 2021 uitspraak op bezwaar. Alleen al door het tijdsverloop was het verzoek van belanghebbende
achterhaald.

Daarbij komt dat de voorlopigevoorzieningenprocedure zich niet leent voor een diepgaand onderzoek naar de vraag of alle
op de zaak betrekking hebbende stukken zijn verstrekt. Voor beantwoording van die vraag is ruimte in de hoofdzaak. Het
ligt dan niet in de rede dat de voorlopigevoorzieningenrechter op zo’n beslissing vooruitloopt. De onderhavige uitspraak
past in zoverre binnen het algemene beeld van de jurisprudentie, waaruit volgt dat voorlopige voorzieningen op verzoek
van de belastingplichtige over de omvang van de ‘inzage-stukken’ vaak worden afgewezen (zie bijv. NTFR 2019/1377 en
NTFR 2018/2620). De argumenten van verzoeker volgen niet (volledig) uit de uitspraak, maar op basis van hetgeen uit de
gepubliceerde uitspraak blijkt, wordt niet duidelijk waarom de beslissing in deze zaak anders had moeten zijn.
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