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Belanghebbende, een vof, is verzocht herkomstbescheiden te verstrekken over de periode 23 september 2011 tot en met 11
maart 2016 voor in haar bedrijf aangetroffen accijnsgoederen (waterpijptabak). Zij hee� te kennen gegeven de gevraagde
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Noot

gegevens niet te kunnen verstrekken. De inspecteur hee� vervolgens bij een informatiebeschikking vastgesteld dat niet aan
de informatieverplichting is voldaan. Nadat de beschikking onherroepelijk is geworden, hee� de inspecteur een
naheffingsaanslag accijns naar een geschat bedrag met een vergrijpboete opgelegd. Het tijdvak van de aanslag wijkt af van
de in het informatieverzoek en in de informatiebeschikking genoemde periode.

Hof Arnhem-Leeuwarden 22 september 2020, nr. 19/01214, NTFR 2020/2867 hee� partijen gevolgd in hun gezamenlijke
standpunt dat de bewijslast omgekeerd dient te worden.

A-G Ettema kan zich om twee redenen niet met het oordeel over de omkering van de bewijslast verenigen. Haar eerste
bezwaar betre� de omkering zelf. De advocaat-generaal meent dat het hof had moeten onderzoeken of belanghebbende
over de gevraagde gegevens beschikte of kon beschikken en daarbij de bewijslast bij de inspecteur had moeten leggen. Het
tweede bezwaar betre� de periode waarover de omkering is toegepast. De advocaat-generaal meent dat het hof de sanctie
van de omkering niet had mogen toepassen voor tijdstippen die liggen buiten de in een inlichtingenverzoek en
daaropvolgende onherroepelijke informatiebeschikking vermelde periode.

Mocht de Hoge Raad het oordeel van het hof over de omkering in stand laten, dan meent zij dat het middel dat zich richt
tegen het oordeel van het hof over de redelijke schatting slaagt.

De advocaat-generaal gee� de Hoge Raad in overweging het beroep in cassatie van belanghebbende gegrond te verklaren
en de zaak te verwijzen naar een ander hof.

Als sprake is van een onherroepelijke informatiebeschikking, vindt in principe omkering en verzwaring van de bewijslast
plaats (art. 27e en art. 25, lid 3, AWR). In dit geval waren partijen de gezamenlijke opvatting toegedaan dat de omkering en
verzwaring van de bewijslast terecht was toegepast, en het hof was hen (en de rechtbank) daarin gevolgd. Het hof zag geen
reden voor een andersluidend oordeel, maar de advocaat-generaal ziet die wel. Daarbij bespreekt de advocaat-generaal
dat de regeling van de omkering en verzwaring van de bewijslast van openbare orde is en niet aan partijen kan worden
overgelaten. Volgens mij hee� het hof de bewijslast wel onderdeel laten uitmaken van de rechtsstrijd. Het hof zag alleen
geen aanleiding voor een andersluidend oordeel en is heel beknopt geweest in zijn overwegingen in dat kader. Met een
onherroepelijke informatiebeschikking en partijen die geen punt van de bewijslastverdeling maken, ligt dat al snel op de
loer. De vraag of er voldoende getoetst en gemotiveerd is door het hof, betre� een andere vraag dan die of het hof vanwege
de openbare orde zich diende uit te laten over de bewijslastverdeling. Dat laatste hee� het hof namelijk wel gedaan.

Volgens de advocaat-generaal had het hof ten eerste (beter) moeten toetsen of de omkering en verzwaring in dit geval
terecht was, althans had het hof van die toetsing nadrukkelijker blijk moeten geven in de uitspraak. De tweede reden is dat
de omkering en verzwaring (ook) wordt toegepast over een tijdvak dat in tijd buiten de informatiebeschikking valt. In dit
commentaar wordt alleen ingegaan op de eerste reden en wordt de tweede reden buiten beschouwing gelaten, hetgeen
ook geldt voor de op zich lezenswaardige overwegingen van de advocaat-generaal over de (niet) redelijke schatting van de
inspecteur.

Belanghebbende werd op grond van art. 47 AWR verzocht om aankoopfacturen te verstrekken. Belanghebbende voerde
aan dat de tabak – in verband waarmee later een naheffingsaanslag accijns werd opgelegd – niet door haar is ingekocht,
maar door de bezoekers van haar etablissement zelf werd meegenomen. Het logische gevolg van dat standpunt is dat zij
niet beschikt over de aankoopfacturen van de tabak – de reden waarom de informatiebeschikking werd opgelegd. In dit
geval is er niet over de informatiebeschikking geprocedeerd. De advocaat-generaal neemt als uitgangspunt dat het enkele
feit dat de informatiebeschikking onherroepelijk is geworden er niet aan in de weg staat dat de omkering en verzwaring
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van de bewijslast aan de orde wordt gesteld in de procedure over de belastingaanslag (zoals volgt uit NTFR 2017/422). Voor
de inhoudelijke beoordeling van de omkering en verzwaring leunt de advocaat-generaal op het arrest van de Hoge Raad uit
2002 (HR 25 januari 2002, nr. 36.063, NTFR 2002/175), dat ook na de inwerkingtreding van de informatiebeschikking is
herhaald: ‘Op zichzelf leidt het niet verstrekken van inlichtingen waarover de belastingplichtige niet beschikt en niet kan
beschikken, niet tot de zogenoemde omkering van de bewijslast.’

De informatiebeschikking is gebaseerd op art. 47 AWR (en niet op art. 52 AWR). De inspecteur hee� in het rapport van het
boekenonderzoek van 2017 geconstateerd dat belanghebbende had voldaan aan de verplichtingen op grond van art. 52
AWR in de periode 2013 tot en met 2016. De informatiebeschikking zag op de periode september 2011 tot en met maart
2016. De constatering van de inspecteur in het rapport boekenonderzoek dat de administratie op orde is (en dat er dus
geen inkoopfacturen ontbreken) enerzijds en het standpunt dat art. 47 AWR is geschonden, doordat aankoopfacturen niet
zijn verstrekt anderzijds, laten zich moeilijk met elkaar rijmen. In zoverre is het begrijpelijk dat de advocaat-generaal het
oordeel van het hof te gemakkelijk vindt dat er geen reden is voor een van het standpunt van partijen afwijkend oordeel.
Hoewel op basis van de feiten ten zeerste kan worden betwijfeld of de inspecteur niet iets vraagt wat de belastingplichtige
niet hee� en ook niet hoe� te hebben, en de omkering onterecht is, betwijfel ik of de Hoge Raad in dit – toch vooral
feitelijke – oordeel zal willen treden.

De advocaat-generaal gooit het over de boeg van een (te) gebrekkige motivering en stelt ook dat het rechtens onjuist is wat
het hof hee� geoordeeld. Deze onjuistheid houdt verband met het standpunt van belanghebbende: ik heb de stukken niet.
Zou dat door de inspecteur niet betwist zijn (de betwisting volgt niet uit de uitspraak), dan geldt volgens de advocaat-
generaal dat de afwezigheid van de stukken bij belanghebbende een vaststaand feit is en had het hof niet kunnen oordelen
dat de omkering en verzwaring van de bewijslast terecht is. Zou de inspecteur het standpunt van belanghebbende wel
hebben betwist, dan had het hof een oordeel moeten vellen over het standpunt. De advocaat-generaal overweegt daarbij
(in 4.7): ‘(…) Enerzijds kan worden gemeend dat belanghebbende eerst haar (onderliggende) stelling aannemelijk moet
maken dat de klanten de tabak meenamen en als zij daarin niet slaagt, het vermoeden gerechtvaardigd is dat zij over de
gevraagde gegevens beschikt of kon beschikken. Anderzijds kan worden betoogd dat op de Inspecteur de last rust
aannemelijk te maken dat belanghebbende over de gevraagde gegevens beschikt of kon beschikken. Ik meen dat het
laatste uitgangspunt, gelet op de omstandigheden van dit geval, juist is.’

Wie (eerst) wat moet bewijzen (aannemelijk maken) en vooral wanneer daaraan is voldaan, is bij de omkering van de
bewijslast vaker een discussiepunt. Als de inspecteur stelt dat niet de vereiste aangi�e (de andere basis voor omkering en
verzwaring van de bewijslast) is gedaan, bijvoorbeeld omdat belanghebbende ten onrechte een beroep hee� gedaan op
een vrijstelling, komt de vraag of de vereiste aangi�e is gedaan de facto neer op het inhoudelijke geschilpunt over de
heffing. Ook in dit geval is het antwoord op de vraag of belanghebbende hee� verzuimd de aankoopfacturen te verstrekken
van direct belang voor de uitkomst van de procedure: wordt ervan uitgegaan dat de aankoopfacturen wel in het bezit zijn
van belanghebbende (en dat ze ten onrechte niet zijn verstrekt), dan blij� de basis voor de naheffing in principe in stand;
wordt ervan uitgegaan dat de aankoopfacturen niet in het bezit zijn van belanghebbende, dan zal de inspecteur
vermoedelijk niet kunnen voldoen aan de bewijslast en gaat de naheffingsaanslag van tafel. Welke route gevolgd wordt,
hangt af van de vraag welke partij de bewijslast draagt. Als het aan de advocaat-generaal ligt, is dat de inspecteur. Daar valt
veel voor te zeggen in een situatie waarin de belastingplichtige stelt stukken niet te hebben en ook niet hoe� te hebben (zij
hee� geen tabak ingekocht en hee� dus geen inkoopfacturen). Wat kan zij nog meer doen om aannemelijk te maken dat zij
de stukken niet hee� en geen inkopen hee� gedaan? Kan van haar verlangd worden dat zij verklaringen vergaart van
bezoekers dat zij de tabak zelf meenamen om aannemelijk te maken dat zij niet over de gegevens beschikt? Dan ligt het
gevaar op de loer dat de inspecteur slechts scenario's in het leven hoe� te roepen waardoor de belastingplichtige zich
vervolgens moet inspannen om het tegendeel aan te tonen. En dat is vaak het probleem met het ‘niet hebben c.q. doen’.
Om die reden zou het de voorkeur verdienen dat het eerst aan de inspecteur is, die wettelijke controlemogelijkheden hee�,
om met aanwijzingen voor het tegendeel te komen. In dit geval, waar de administratie is gecontroleerd en geaccordeerd,
lijken die er niet te zijn. Als het aan de advocaat-generaal ligt, komen de kaarten voor belanghebbende – om meerdere
redenen – heel anders te liggen dan zoals op basis van het oordeel van het hof het geval is.
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