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Art. 53, lid 5 AWR

Bij brief van 9 oktober 2018 hee� de inspecteur aangekondigd voornemens te zijn bij belanghebbende een
derdenonderzoek in te stellen, als bedoeld in art. 53, lid1, letter a, AWR. Het verzoek om informatie over derden hee�
betrekking op cliënten van belanghebbende, zijnde een aantal vennootschappen waarbij belanghebbende als
structuuradviseur betrokken is.
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In het informatieverzoek is aan belanghebbende verzocht om inzage in de integrale correspondentie en alle overige
documentatie, voor zover niet zijnde louter belastingadviezen met de genoemde vennootschappen, dan wel met anderen
aangaande de genoemde vennootschappen. De inspecteur hee� daarbij gewezen op de wettelijke fiscale
geheimhoudingsplicht die in dit kader ook zou gelden voor belanghebbende.

De gemachtigde van belanghebbende hee� aangegeven dat het informatieverzoek - inzage in de integrale correspondentie
en alle overige documentatie, voor zover niet zijnde louter belastingadviezen - zijns inziens te ruim is geformuleerd.
Daartoe wordt gewezen op de reikwijdte van het zogenoemde informele verschoningsrecht van de belastingadviseur, als
gebaseerd op het fair play-beginsel.

Bij brief van 21 november 2018 hee� de inspecteur zich nader op het standpunt gesteld dat hetgeen in dit kader niet
behoe� te worden verstrekt beperkt is tot een restcategorie aan correspondentie die tot doel hee� de fiscale positie van de
belastingplichtige te belichten of hem daaromtrent te adviseren.

Bij brief van 10 december 2018 hee� de gemachtigde van belanghebbende de door de inspecteur gevraagde informatie
onder protest verstrekt.

Ingevolge art. 53, lid 1, onderdeel a, juncto lid 5, AWR, kan een administratieplichtige, zoals belanghebbende, die
desverzocht informatie hee� verstrekt over derden, na het verstrekt hebben van die informatie, een verzoek doen tot
schadevergoeding, indien de administratieplichtige van oordeel is dat die verplichting tot informatieverstrekking ten
onrechte is opgelegd. Zo een verzoek om een kostenvergoedingsbeschikking hee� belanghebbende gedaan. De inspecteur
hee� het verzoek afgewezen.

Hof Den Haag 27 juli 2021, ECLI:NL:GHDHA:2021:1509, NTFR 2021/3091, hee� de inspecteur in het gelijk gesteld. Tegen de
uitspraak van het hof hee� belanghebbende thans in cassatie vier middelen gericht.

Alvorens over te gaan tot bespreking van de middelen, besteedt A-G IJzerman aandacht aan de vraag of het
kostenvergoedingsverzoek als gedaan door belanghebbende voldoet aan de daaraan ingevolge art. 53, lid 5, AWR te stellen
eisen. Het komt de advocaat-generaal voor dat een belanghebbende die een dergelijk kostenvergoedingsverzoek doet ten
eerste zal moeten aangeven welke door hem in het kader van het inlichtingenverzoek verstrekte informatie moet worden
aangemerkt als verstrekt in strijd met zijn rechtsplicht en daarmee als onrechtmatig gevorderd door de inspecteur. Ten
tweede ligt het volgens de advocaat-generaal op de weg van de belanghebbende in het kader van het verzoek uit te leggen
wat de hoogte is van de te vergoeden kosten. Het verzoek van belanghebbende is echter op een andere wijze opgezet.
Verzocht wordt om vaststelling van een kostenvergoedingsbeschikking op basis van de onderhavige onrechtmatig
opgelegde verplichting. Indien de onrechtmatigheid wordt vastgesteld zal belanghebbende daarna een overzicht geven
van de kosten die verband houden met het onrechtmatige informatieverzoek.

Volgens de advocaat-generaal kent het formele belastingrecht niet de mogelijkheid eerst bij beschikking een dergelijke
verklaring voor recht te verkrijgen van de inspecteur. In een verzoek om vergoeding van kosten behoort, naar de advocaat-
generaal meent, niet alleen te worden verzocht om een verklaring dat het informatieverzoek onrechtmatig is, met uitleg en
specificatie van dat element, maar behoort ook te worden ingegaan op de kosten die verband houden met de nakoming
van het onrechtmatige informatieverzoek. Dat vergt een redelijke mate van specificatie. Aan beide elementen schort het in
het verzoek van belanghebbende, zodat dit volgens de advocaat-generaal reeds daarom moet worden afgewezen.
Overigens falen volgens de advocaat-generaal alle door belanghebbende in zijn middelen tegen de hofuitspraak
aangevoerde (motiverings)klachten.

De conclusie strekt ertoe dat het beroep in cassatie van belanghebbende ongegrond dient te worden verklaard.
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Noot

Ook de conclusie van de advocaat-generaal is niet in het voordeel van belanghebbende, die opkwam tegen de beschikking
waarbij het verzoek tot vergoeding van kosten ex art. 53, lid 5, AWR was afgewezen. De beschikking bleef in stand in
bezwaar, beroep en hoger beroep (NTFR 2021/3091). 

Voorafgaand aan de onderdelen van de conclusie waarin de advocaat-generaal uiteenzet waarom de vier cassatiemiddelen
niet kunnen slagen, komt hij tot de conclusie dat het kostenvergoedingsverzoek formeel gebrekkig is. ‘Het’ zou reeds
daarom moeten worden afgewezen (r.o. 5.11). Gezien de formulering van de zin lijkt de advocaat-generaal met ‘het’ het
kostenvergoedingsverzoek te bedoelen en niet zozeer het beroep in cassatie. De feitenrechters hebben zich over de vraag
of het kostenvergoedingsverzoek formeel gebrekkig is niet uitgelaten en het punt was ook niet door de inspecteur of de
staatssecretaris naar voren gebracht in de procedure. Het is dus de advocaat-generaal die het (veronderstelde) gebrek eerst
aan de orde stelt. Bespreking van de vier cassatiemiddelen blij� in dit commentaar achterwege, en in dat verband verwijs
ik graag naar mijn commentaar bij NTFR 2021/3091.

Art. 29e, lid 2, AWR gee� de Hoge Raad de mogelijkheid om ook ‘op andere gronden’ dan door partijen aangevoerd de
bestreden uitspraak te vernietigen. Tenzij de beslissing afhangt van de feiten, beslist de Hoge Raad in dat geval zelf zoals de
(feiten)rechter ‘had behoren te doen’. Een volledig feitelijke kwestie is het punt van de advocaat-generaal mijns inziens niet.
Denkbaar is wel dat de Hoge Raad tot het oordeel komt dat het door de advocaat-generaal aan de orde gestelde punt
verweven is met de feiten, waardoor voor toetsing in cassatie geen plaats is. Mocht de Hoge Raad toch oordelen dat het
geen feitelijke kwestie is en de zaak zelf afdoen, dan zou de Hoge Raad – als de advocaat-generaal gevolgd wordt op dit
punt – in theorie de uitspraak van het hof kunnen vernietigen om zelf te beslissen dat het verzoek überhaupt niet aan de
vereisten van art. 53, lid 5, AWR voldoet. Het moet dan wel een dusdanig principiële kwestie zijn voor de Hoge Raad dat hij
daartoe overgaat, omdat het kostenvergoedingsverzoek afgewezen blij� en de einduitkomst onder aan de streep niet
verandert. Als de Hoge Raad aanleiding ziet om enig gevolg te geven aan het punt van de advocaat-generaal, lijkt het mij
waarschijnlijker dat dit door middel van een overweging ten overvloede zal zijn, waarin de voorschri�en voor een
kostenvergoedingsverzoek uiteen worden gezet.

Zou een van de cassatiemiddelen wél slagen, anders dan de advocaat-generaal concludeert, en de zaak worden verwezen,
dan is het overigens volgens mij niet zo dat de feitenrechter alsnog conform het standpunt van de advocaat-generaal over
het formele gebrek kan beslissen. Ofschoon de (feiten)rechter ingevolge art. 8:69, lid 2, Awb ambtshalve de rechtsgronden
van het beroep aanvult, mag de (feiten)rechter de buitengrens van het tussen partijen op grond van art. 8:69, lid 1, Awb
opgeworpen geschil niet verlaten. De Hoge Raad kan door art. 29 AWR – waarin art. 8:69 Awb niet van overeenkomstige
toepassing is verklaard in cassatie – en art. 29e AWR buiten de door partijen bepaalde rechtsstrijd treden, maar art. 8:69
Awb geldt wel weer voor de feitenrechters na verwijzing. Hoofdregel is dat wat vóór verwijzing geen geschilpunt was, dit na
verwijzing niet kan worden (L.J.A. Pieterse, Verwijzingsinstructies in verband met de grenzen van de rechtsstrijd in cassatie,
Wolters Kluwer, Deventer 2019, II.3, p. 105). In zoverre is de Hoge Raad dus wel gebonden aan de rechtsstrijd. Een andere
benadering zou betekenen dat de formele kwestie na de verwijzing onderdeel wordt van de rechtsstrijd, terwijl partijen het
punt nimmer hebben aangedragen c.q. zich daartegen niet hebben kunnen verweren.

Met betrekking tot het formele gebrek van de advocaat-generaal lijkt mij van belang dat een (succesvol)
kostenvergoedingsverzoek twee elementen omvat. Ten eerste moet er sprake zijn van een onrechtmatig opgelegde
verplichting en ten tweede moeten er kosten zijn gemaakt die rechtstreeks verband houden met de nakoming van de
hiervoor vermelde verplichting. Het tweede punt wordt besproken door de advocaat-generaal, aangezien belanghebbende
niet specifiek was over de gemaakte kosten, maar slechts had aangegeven dat na toewijzing van het verzoek een overzicht
van de kosten zou worden verstrekt. Reeds vanwege het feit dat vergoeding van kosten alleen kan worden toegewezen als
sprake is van een rechtstreeks verband met de onrechtmatig opgelegde verplichting, meen ik dat de advocaat-generaal op
zich terecht constateert dat van belanghebbende een specificatie mag worden verlangd. Bij afwezigheid van een
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specificatie van de kosten is toetsing van de causaliteit niet mogelijk. Dat bij een verzoek dat niet concreet is afwijzing op
de loer ligt, verbaast in zoverre niet. De vraag is echter wat de Hoge Raad met dit punt in cassatie nog ‘moet’.
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