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VOORWOORD 

 

 

 

"De alomtegenwoordige inzet van informatie- en communicatietech-

nologie (ICT) door de overheid heeft ervoor gezorgd dat deze niet 

langer meer als een eOverheid, gericht op dienstverlening en ge-

bruikmakend van techniek, kan worden gekarakteriseerd. In de dage-

lijkse praktijk is veeleer een iOverheid ontstaan, gekenmerkt door 

informatiestromen en -netwerken en gericht op niet alleen dienstver-

lening, maar ook controle en zorg", aldus de Wetenschappelijke Raad 

voor het Regeringsbeleid in het rapport met de titel iOverheid.1 In-

formatie is kennis en we weten al lang dat kennis macht betekent of 

zoals Francis Bacon al in 1597 schreef Scientia Potentia Est.2 Van die 

iOverheid maakt natuurlijk ook de Belastingdienst onderdeel uit. Ook 

deze bestuurlijke moloch valt niet alleen belastingplichtigen 'lastig' 

met verzoeken om informatie, maar verplicht zeker ook anderen, zo-

als banken, pensioenmaatschappijen, uitkeringsinstanties en niet te 

vergeten inhoudingsplichtigen op structurele wijze de databanken van 

de fiscus te voeden. De Belastingdienst dwingt dus de afgifte van in-

formatie af en bouwt daarmee een machtspositie op. Macht dient 

echter te worden begrensd, en met dit boek hopen we ook daaraan 

een bijdrage te leveren.  

 

Deze maatschappelijke ontwikkeling die de privacy-positie van het 

individu ten opzichte van de overheid raakt, kan worden gekoppeld 

aan recente ontwikkelingen in de AWR, waarin onlangs de informatie-

beschikking is geïntroduceerd. Na het boek 'Fiscaal Strafrecht' dat wij 

(met de hulp van Sinterklaas) op 5 december 2011 bij dezen en ge-

nen op de deurmat hebben doen ploffen, hebben wij in het licht van 

het voorgaande als volgende thema voor deze uitgave 'informatiever-

plichtingen' gekozen. Dit onderwerp is veel ruimer dan een enkele 

beschrijving van de verplichtingen in art. 47 AWR, hetgeen uit de 

omvang van dit boek wel duidelijk moge zijn. Wij hebben de gelegen-

heid te baat genomen om de informatieverstrekking in het fiscale 

domein in de brede zin 'af te stoffen' en van een kritisch commentaar 

te voorzien.   

 

                                                 
1  Amsterdam University Press, Amsterdam 2011. 
2  Op wikipedia is te lezen: "Men heeft het citaat echter nooit in Francis Bacon 

zijn Engelse noch in zijn Latijnse werken teruggevonden. Deze zin is nochtans 
wel teruggevonden in Thomas Hobbes' werk De Homine, cap. x (1658) "Scien-
tia potentia est, sed parva; quia scientia egregia rara est, nec proinde appa-
rens nisi paucissimis, et in paucis rebus. Scientiae enim ea natura est, ut esse 
intelligi non possit, nisi ab illis qui sunt scientia praediti"." 



Ook in deze uitgave hebben sommige hoofdstukken hun oorsprong in 

reeds in de vakliteratuur opgenomen publicaties. Deze zijn waar mo-

gelijk naar de huidige stand van zaken bijgewerkt door daarin recente 

jurisprudentie te verwerken. Daarbij zij opgemerkt dat deze uitgave 

bij is tot en met de in de maand januari 2013 verschenen jurispru-

dentie, met soms een uitschieter in februari 2013.  

 

Dit tweede boekwerk heeft een bijzonder lading gekregen doordat 

sommige gastauteurs bereid zijn gevonden daaraan een bijdrage te 

leveren. Wij willen Hans Hertoghs (als nestor van het fiscale straf-

recht), Hans van Immerseel en Martien Pelinck daarvoor hartelijk 

danken. Het is niet alleen in een boek als dit, maar ook in de praktijk, 

van belang met anderen van gedachten te kunnen wisselen over be-

paalde onderwerpen, over de in een zaak te volgen strategie of over 

de uitleg van bepaalde wetsartikelen. Ook daarom worden de bijdra-

gen van deze gastauteurs bijzonder gewaardeerd. Ook gaat hierbij 

een woord van dank uit naar Ad Sitsen, die alle hoofdstukken met 

een niet-juridische bril heeft nagelezen.  

 

De bedoeling van dit boek is een naslagwerk te zijn op het gebied van 

(kort gezegd) de informatieverplichtingen. Met name de informatie-

beschikking in art. 52a AWR houdt de gemoederen nu al in aanzien-

lijke mate bezig (informatiebeschikkingen worden te pas en te onpas 

uitgevaardigd) en dat zal de komende tijd naar onze overtuiging al-

leen maar toenemen. Ook om die reden hopen wij dat in dat kader 

door u allen zal worden teruggegrepen op dit boek om nog eens na te 

zien 'hoe het nu ook alweer zit'.  

 

Ook voor deze uitgave geldt dat wij hem met veel plezier hebben ge-

schreven en hopen dat hij met evenveel plezier wordt gelezen. Reac-

ties en (kritisch) commentaar zullen worden gekoesterd. 

 

 

 

Amsterdam, maart 2013 

mr. Jojanneke Sitsen                                    prof. mr. Guido de Bont 
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Hoofdstuk 1 
 

Informatieverstrekking door het doen van aangifte 

 

mr. Hans van Immerseel 

 

 
 
1.1. Inleiding 

 
De meest massale vorm van informatieverstrekking door belasting-
plichtigen aan de fiscus is ongetwijfeld het doen van aangifte. De uit-
reiking en verwerking van aangiftebiljetten, in de wet 'uitnodiging tot 
het doen van aangifte' genoemd, is een massaal proces. Daarom 
speelt automatisering daarbij een belangrijke rol. Toch is het wettelijk 
kader, de artt. 6 tot en met 10 AWR, sinds de invoering daarvan in 
1959 niet wezenlijk veranderd. 
 
 
1.2. Aangifteplicht 

 

1.2.1. Aangifteplicht vloeit niet rechtstreeks voort uit de wet 

 
De verplichting tot het doen van aangifte vloeit niet rechtstreeks 
voort uit de wet, maar ontstaat door het uitreiken door de inspecteur 
van een uitnodiging tot het doen van aangifte.1 De aangifteverplich-
ting houdt in dat op de in het aangiftebiljet gestelde vragen moet 
worden geantwoord door het aangiftebiljet in te vullen, en dat het 
ingevulde en ondertekende aangiftebiljet met de daarbij gevraagde 
bescheiden moet worden ingeleverd. Tot de aangifteplicht behoort 
niet het beantwoorden van aanvullende vragen die de inspecteur na-
derhand stelt.2 Deze vallen onder het bereik van het in hoofdstuk 3 
behandelde art. 47 AWR. 
 
  

                                                 
1
 Kamerstukken II 1955/56, 4080, nr. 3, p. 14. 
2
 Kamerstukken II 1994/95, 24 341, nr. 3, p. 2. 



1.2.2. Verplichting om te verzoeken om een uitnodiging tot het 

doen van aangifte 

 
Art. 6, lid 3, AWR bepaalt dat nadere regels kunnen worden gesteld 
waarin wordt bepaald wanneer een belastingplichtige of inhoudings-
plichtige zelf om een uitnodiging tot het doen van aangifte, met ande-
re woorden om uitreiking van een aangiftebiljet3, dient te vragen. 
Deze nadere regels zijn te vinden in art. 2 en 3 Uitv. Reg. AWR. 
Daarbij is een onderscheid gemaakt tussen aanslagbelastingen (art. 
2) en aangiftebelastingen (art. 3). 
 
Voor aanslagbelastingen geldt als hoofdregel dat de belastingplichti-
ge, als hij niet binnen zes maanden na het ontstaan van de belasting-
schuld door de inspecteur is uitgenodigd tot het doen van aangifte, 
zelf binnen twee weken na het verstrijken van die zesmaandstermijn 
om uitreiking van een aangiftebiljet dient te verzoeken. In de geval-
len waarin de belastingschuld pas kan worden vastgesteld na afloop 
van het tijdvak waarover de belasting wordt geheven, geldt als tijd-
stip voor het ontstaan van de belastingschuld het tijdstip waarop het 
tijdvak eindigt. Voor de inkomstenbelasting is dat, behoudens geval-
len van overlijden of emigratie, dus het einde van het kalenderjaar: 
31 december. Er moet dan binnen twee weken na 30 juni - zes 
maanden na 31 december - worden verzocht om een uitnodiging tot 
het doen van aangifte. Het verzoek moet dus uiterlijk 14 juli worden 
gedaan.  
 
De verplichting om te verzoeken om uitnodiging tot het doen van 
aangifte geldt niet als er over het heffingstijdvak al een aanslag is 
opgelegd, of als redelijkerwijs aannemelijk is dat, na verrekening van 
voorheffingen, geen belasting zal zijn verschuldigd of geen aanslag 
zal worden opgelegd. 
 
  

                                                 
3
 In de wet en de uitvoeringsregeling wordt echter niet gesproken van een ver-

zoek om uitreiking van een aangiftebiljet omdat de aangifte op papier wordt 
vervangen door een meer abstract systeem, waarbij slechts de essentialia van 
de aangifte in de wet zijn neergelegd. De verschillende vormen van aangifte, 
de modaliteiten – zowel de schriftelijke als de elektronische aangifte -, worden 
nader uitgewerkt in de Uitvoeringsregeling (Kamerstukken II 1994/95, 24 
341, nr. 3, p. 7). 



Er is geen verplichting om te verzoeken om een uitnodiging tot het 
doen van aangifte indien de belastingplichtige de in de aangifte ge-
vraagde gegevens en bescheiden binnen de genoemde periode op 
andere wijze verstrekt en het stuk waarin deze gegevens zijn opge-
nomen duidelijk, stellig en zonder voorbehoud opstelt en onderte-
kent.4 
 
Voor de erfbelasting geldt een termijn van acht maanden na het 
overlijden van de erflater. Voor de schenkbelasting is de termijn twee 
maanden na afloop van het kalenderjaar waarin de belastbare schen-
king heeft plaatsgevonden. 
 
Voor aangiftebelastingen moet de belastingplichtige of inhoudings-
plichtige, die niet reeds is uitgenodigd tot het doen van aangifte, daar 
voor het tijdstip waarop de belasting moet worden betaald alsnog zelf 
om verzoeken. Voor de zogenoemde artikel-4-lichamen uit de WBR 
gelden aanvullende bepalingen.5 
 
1.2.3. Sanctie bij ten onrechte niet verzoeken om uitnodiging tot 

het doen van aangifte 

 

Het niet verzoeken om een uitnodiging tot het doen van aangifte 
vormt een overtreding waarvoor op grond van art. 67ca, lid 1, AWR 
een verzuimboete van maximaal € 4.920 kan worden opgelegd.  

 
1.2.4. Facultatief verzoek 

 
Naast de verplichte verzoeken om uitnodiging tot het doen van aan-
gifte, is er in de inkomstenbelasting ook een facultatief verzoek om 
uitnodiging tot het doen van aangifte mogelijk, namelijk het verzoek 
om uitreiking van een T-biljet.6 Ondanks dit facultatieve karakter is 
het indienen van een T-biljet ook het doen van een aangifte.7 Het 
opzettelijk onjuist indienen van een T-biljet is ook strafbaar.8 
 
1.2.5. Uitreiking 

 
Art. 6, lid 1, AWR bepaalt dat de inspecteur aan de vermoedelijk be-
lastingplichtige of inhoudingsplichtige een uitnodiging tot het doen 
van aangifte stuurt.  

                                                 
4
 Zie hiervoor art. 21, lid 2, Uitv. Reg. AWR. 
5
 Zie hiervoor de leden 2 en 3 van art. 3 Uitv. Reg. AWR. 
6
 Art. 9.4, lid 1, letter b, Wet IB. 
7
 Kamerstukken II 1990/91, 21 221, nr. 5, p. 37. 
8
 HR 5 juli 2011, nr. 08/04258, NJ 2011, 323. 



In art. 4a Uitv. Reg. AWR is bepaald dat hij dit doet door de uitreiking 
of toezending van een aangiftebrief. Het is niet noodzakelijk dat de 
uitreiking geschiedt door een vertegenwoordiger van de Belasting-
dienst. Een verzending per post valt ook onder het begrip uitreiking. 
Volgens art. 4a, lid 2, Uitv. Reg. AWR kan, indien de aangifte inge-
volge art. 20 Uitv. Reg. AWR elektronisch wordt gedaan, de aangifte-
brief langs elektronische weg worden verzonden.  
 
De bevoegdheid van de inspecteur om een uitnodiging tot het doen 
van aangifte uit te reiken is in beginsel een discretionaire bevoegd-
heid. Volgens de wetgever wordt deze discretionaire bevoegdheid 
echter ingeperkt door de eis dat er een vermoeden moet zijn van be-
lastingplicht of inhoudingsplicht.9 Strikte willekeur zou hierdoor voor-
komen moeten worden. 

 
1.2.6. Tijdig indienen van aangiften 

 
Art. 9 AWR regelt de aangiftetermijn. De door de inspecteur te stellen 
termijn voor het indienen van de aangifte bedraagt tenminste één 
maand. Indien de inspecteur de eerder door hem gestelde termijn op 
verzoek van de belastingplichtige verlengt, mag hij aan die verlen-
ging voorwaarden verbinden. Deze voorwaarden kunnen betrekking 
hebben op de aanlevering van gegevens voor het opleggen van een 
voorlopige aanslag.10 Het stellen van een aangiftetermijn of het stel-
len van voorwaarden voor verlenging van de aangiftetermijn zijn 
geen voor bezwaar vatbare beschikkingen. Deze beslissingen kunnen 
dus ook niet, althans niet rechtstreeks, aan de rechter worden voor-
gelegd. Dat is een bewuste keuze van de wetgever geweest.11 
 
Vanzelfsprekend kunnen aanmaningen voor het doen van aangifte 
niet eerder worden verstuurd dan na het verstrijken van de gestelde 
termijn.12 
 
Ook voor aangiftebelastingen geldt dat de inspecteur een termijn kan 
stellen waarbinnen de aangifte dient te worden gedaan.  
  

                                                 
9
 Kamerstukken II 1955/56, 4080, nr. 5, p. 5. 
10
 Art. 23 Uitv. Reg. AWR. 

11
 Kamerstukken II 1958/59, 4080, nr. 7a, p. 6. 

12
 Art. 9, lid 3, AWR. 



Deze termijn dient zowel bij aangiftebelastingen over een tijdvak, als 
bij aangiftebelastingen die niet over een bepaald tijdvak worden ge-
daan, tenminste één maand te zijn.13 Onder voorwaarden kan uitstel 
voor de indiening worden verleend.14 
 
 
1.3. Wat is een aangifte? 

 

1.3.1. Aangiftebrief of -biljet 

 
De wetgever heeft geen definitie gegeven van het begrip 'aangifte'. 
Feteris15 geeft als definitie: 
 

"De aangifte is een verklaring waarin iemand die (vermoedelijk) be-
lastingplichtig is door middel van antwoorden op een reeks stan-

daardvragen informatie aan de overheid verstrekt die voor de heffing 

van belang kan zijn. De gevraagde informatie is van dien aard dat op 

basis daarvan, bij juiste beantwoording van de gestelde vragen, de 

hoogte van de belastingschuld kan worden bepaald." 
 
Uit de aangiftebrief moet, zo volgt uit art. 4a, lid 1, Uit. Reg. AWR, 
het volgende blijken: 
 
1. De wijze van het doen van aangifte; 
2. Een omschrijving van de gevraagde gegevens of bescheiden; 
3. De termijn waarbinnen aangifte moet worden gedaan. 
 
Het doen van aangifte is het op de in de aangiftebrief aangegeven 
wijze inleveren of toezenden van de gevraagde gegevens of beschei-
den.16 Dit blijkt ook uit de parlementaire behandeling, waarin de wet-
gever overigens niet sprak van een aangiftebrief, maar van een aan-
giftebiljet17: 
 
  

                                                 
13
 Art. 10, lid 2, AWR. 

14
 Art. 10, lid 3, AWR. 

15
 M.W.C. Feteris, Heffing van belasting door middel van betaling op aangifte, 

Deventer: Kluwer 2005, p. 103. 
16
 Zie art. 20, lid 1, Uitv. Reg. AWR. 

17
 Kamerstukken II 1955/56, 4080, nr. 5, p. 6. 



"Naar aanleiding van de door deze leden, kennelijk met betrekking tot 
belastingen, welke bij wege van aanslag worden geheven, gestelde 

vraag naar de draagwijdte van de term "een aangiftebiljet", moge de 

eerste ondergetekende opmerken, dat artikel 6, eerste lid, ziet op het 

aangiftebiljet, waarin gegevens worden gevraagd ten behoeve van de 

vaststelling van de definitieve aanslag." 
 
Ten aanzien van aangiftebelastingen is dit nauwelijks anders. Doel-
stelling is dan niet de vaststelling van de definitieve aanslag door de 
inspecteur, maar controle van en koppeling aan de betaling door de 
ontvanger.  
 
In de uitnodiging tot het doen van aangifte worden vragen gesteld en 
kan worden verzocht om overlegging van bescheiden en andere ge-
gevensdragers of de inhoud daarvan (bijlagen) waarvan de kennis-
neming voor de heffing van belasting van belang kan zijn.18 Tijdens 
de parlementaire behandeling is hierover onder meer opgemerkt19: 
 
"Met "bescheiden" zijn bijvoorbeeld bedoeld afschriften van de balans 
en winst- en verliesrekening, specificaties (van effectenbezit) e.d.; 

echter nimmer originele bewijsstukken (akten, polissen e.d.). Dit 

blijkt duidelijk uit de term "overleggen" (…). De hier bedoelde be-

scheiden maken een integrerend onderdeel uit van de aangifte. In 

tegenstelling met originele stukken, waarvan slechts inzage kan wor-

den gevorderd, worden deze bescheiden derhalve niet teruggegeven 

aan belastingplichtigen." 
 
Onjuistheden of onvolledigheden in de bescheiden hebben, omdat ze 
deel uitmaken van de aangifte, tot gevolg dat ook de aangifte op dat 
onderdeel onjuist of onvolledig is.  
 
Onder bescheiden en andere gegevensdragers worden hier niet be-
grepen bescheiden en andere gegevensdragers welke plegen te wor-
den opgemaakt om te dienen als bewijs tegenover derden. Dit is op-
genomen in het tweede lid van art. 7 AWR, om er geen misverstan-
den over te laten bestaan dat bij de aangifte geen originele stukken 
worden opgevraagd die niet worden teruggegeven.20 
 

                                                 
18
 Zie hiervoor art. 7 AWR. 

19
 Kamerstukken II 1957/58, 4080, nr. 7, p. 7. 

20
 Kamerstukken II 1957/58, 4080, nr. 7, p. 7. 



Met de vaststelling van de in de uitnodiging tot het doen van aangifte 
of het aangiftebiljet gevraagde gegevens staat de omvang van de 
aangifteverplichting vast.21 
 
1.3.2. Bijzondere aangiften 

 
Voor de overdrachtsbelasting geldt, op één uitzondering na, dat aan-
gifte geschiedt door het aanbieden van de notariële akte ter registra-
tie.22 De verschuldigde belasting wordt vermeld in een aan de voet 
van de akte gestelde, door de verkrijger of namens deze door de no-
taris ondertekende verklaring. Deze aangifte kan ook elektronisch 
worden gedaan. Dit kan worden gedaan door een afschrift van de 
notariële akte, vergezeld van het daartoe door de Belastingdienst 
beschikbaar gestelde voorblad, langs elektronische weg ter registratie 
aan te bieden. Het voorblad treedt dan in de plaats van de voetver-
klaring. 
 
De in art. 54 WBR verplichte melding van de verkrijging van de eco-
nomische eigendom van een onroerende zaak dient te geschieden 
door het duidelijk, stellig en zonder voorbehoud invullen, onderteke-
nen en inleveren of toezenden van het door de inspecteur uitgereikte 
of toegezonden meldingsbiljet.23  
 
1.3.3. Elektronische aangiften 

 
Het tweede lid van art. 20 Uitv. Reg. AWR bepaalt dat in de volgende 
gevallen verplicht elektronisch aangifte wordt gedaan: 
 
1. Voor de inkomstenbelasting: binnenlands belastingplichtige 

ondernemers; 
2. Voor de vennootschapsbelasting: binnenlands belastingplichti-

gen; 
3. Voor de omzetbelasting: de in Nederland wonende of geves-

tigde ondernemer of diens fiscaal vertegenwoordiger; 
4. De loonbelasting; 
5. Een accijns; 
6. De verbruiksbelastingen van alcoholvrije dranken en enkele 

andere producten; 
7. De verpakkingenbelasting. 
 

                                                 
21
 Kamerstukken II 1994/95, 24 341, nr. 3, p. 2. 

22
 Zie hiervoor art. 21a Uitv. Reg. AWR. 

23
 Zie hiervoor art. 21b Uitv. Reg. AWR. 



Voor deze belastingen is een 'elektronisch aangiftebiljet' vastge-
steld.24 In gevallen waarin het voor de belastingplichtige onredelijk 
bezwarend is om elektronisch aangifte te doen kan voor maximaal 
één jaar ontheffing worden gevraagd.25  
 
Over het opvragen van bescheiden en andere gegevensdragers in 
elektronische aangiftebiljetten is door de staatssecretaris opgemerkt 
dat bij elektronische aangiftebiljetten uiteraard geen andere gege-
vens worden gevraagd dan bij papieren aangiftebiljetten, maar dat de 
vormgeving wel verschilt. Bij elektronische aangiftebiljetten zullen de 
bijlagen zijn geïntegreerd in de software van het elektronische aangif-
tebiljet.26 
 
1.3.4. Bijlagen (bij elektronische aangiften) 

 
Over het ontbreken van de mogelijkheid om (papieren) bijlagen bij 
een elektronische aangifte te voegen is door de Staatssecretaris van 
Financiën in de Tweede Kamer het volgende opgemerkt: 
 
"Bij de elektronische aangifte kunnen geen papieren bijlagen en der-
gelijke worden meegezonden. Hiervoor zijn de volgende oplossingen 

gevonden. 

(…) Verzoeken van de aangifteplichtige zelf kunnen worden verwerkt 

in het (al dan niet elektronische) aangiftebiljet zelf. Dergelijke ver-

zoeken worden thans veelal gedaan door het invullen van een hokje 

op (het) aangiftebiljet. 

(…) Bij gezamenlijke verzoeken is het probleem dat twee elektroni-

sche handtekeningen moeten worden geplaatst. Dit probleem wordt 

opgelost door naast de elektronische aangifte van de belastingplichti-

ge een apart bericht te verzenden waarin de tweede ondertekenaar 

verklaart mede het in de aangifte van de ander opgenomen verzoek 

te doen. De twee verklaringen tezamen (aangifte en afzonderlijke 

verklaring) zijn dan het gezamenlijke verzoek. Voor de verklaring van 

de tweede ondertekenaar van het verzoek geldt dat deze wordt ge-

daan volgens dezelfde regels als die welke gelden voor de aangifte."27 
 
Bij papieren aangiften inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting 
worden gegevens met betrekking tot de winst uit onderneming ver-
strekt door middel van het bijvoegen van (papieren) jaarstukken.  

                                                 
24
 Kamerstukken II 1994/95, 24 341, nr. 3, p. 8. 

25
 Art. 20, lid 3, Uitv. Reg. AWR. 

26
 Kamerstukken II 1994/95, 24 341, nr. 3, p. 9. 

27
 Kamerstukken II 1994/95, 24 341, nr. 3, p. 4. 



Voor het verstrekken van deze winstgegevens bij elektronische aan-
giften heeft de Belastingdienst een format vastgesteld in de vorm van 
'standaardjaarstukken' die onderdeel uitmaken van het elektronisch 
aangiftebiljet.  
 
1.3.5. Aangifte bij aangiftebelastingen 

 
Bij aangiftebelastingen dient de aangifte niet om de inspecteur in 
staat te stellen de materiële belastingschuld te formaliseren. De be-
lasting-, inhoudings- of afdrachtplichtige stelt zelf de hoogte van de 
materiële belastingschuld vast en zorgt voor betaling op aangifte. De 
aangifte heeft in het heffings- en invorderingsproces dan ook de func-
tie van een geleideformulier. Het stelt de ontvanger in staat de bin-
nengekomen betaling te koppelen aan een belasting-, inhoudings- of 
afdrachtplichtige, aan een belasting en aan een tijdvak.28  
 
De aangifte heeft in het hele heffingsproces bij aangiftebelastingen 
een beperkt belang. Dit blijkt volgens Feteris29 onder meer uit het feit 
dat het niet of niet tijdig doen van aangifte, terwijl de verschuldigde 
belasting wel is betaald, niet kan leiden tot een naheffingsaanslag.30 
Ook in de geringe bestuurlijke boete van art. 67b AWR voor het niet 
of niet tijdig doen van de aangifte ziet Feteris een argument voor het 
beperkte belang van de aangifte bij aangiftebelastingen.  
 
Hoewel deze constateringen juist zijn, moet ook bij aangiftebelastin-
gen het belang van de aangifte niet worden onderschat. Ook bij aan-
giftebelastingen leidt het niet doen van de vereiste aangifte immers 
tot omkering en verzwaring van de bewijslast.31 Bovendien heeft de 
aangifte, ook bij aangiftebelastingen, tevens een strafrechtelijk as-
pect. De aangifte behelst immers tevens een verklaring van de belas-
ting-, inhoudings- of afdrachtplichtige over de belastbare feiten en de 
materiële verschuldigdheid.  
 
 
  

                                                 
28
 Kamerstukken II 1993/94, 23 470, nr. 3, p. 41. 

29
 M.W.C. Feteris, Heffing van belasting door middel van betaling op aangifte, 

 Deventer: Kluwer 2005, p. 106. 
30
 HR 8 januari 1997, BNB 1997/68. 

31
 Art. 25, lid 3, AWR en art. 27e AWR. 



1.4. Wijze van invullen 

 

1.4.1. Een aangifte moet worden ondertekend 

 
Een aangiftebiljet moet niet alleen worden ingevuld, het moet ook 
worden ondertekend. Beide zijn volgens de Hoge Raad een onderdeel 
van het doen van aangifte.32 
 
1.4.2. Duidelijk, stellig en zonder voorbehoud 

 
Art. 8, lid 1, letter a, AWR verplicht de belastingplichtige of de inhou-
dingsplichtige die is uitgenodigd tot het doen van aangifte om de ge-
vraagde gegevens duidelijk, stellig en zonder voorbehoud op de bij 
ministeriële regeling aan te geven wijze in te vullen. Art. 8 AWR ver-
plicht dus niet om de aangifte naar waarheid in te vullen. Volgens de 
wetgever ligt die verplichting al besloten in de strafbaarstelling van 
het onjuist of onvolledig doen van de aangifte.33 
 
Het niet of niet volledig invullen van één of meer rubrieken van een 
aangiftebiljet, leidt er toe dat niet voldaan is aan de verplichting de 
aangifte voldoende duidelijk in te vullen, zelfs niet als de in te vullen 
gegevens blijken uit de meegestuurde bescheiden.34  
 
De belastingplichtige die een aan hem uitgereikt aangiftebiljet onin-
gevuld terugzendt, maar daarbij uitdrukkelijk en gemotiveerd aan-
geeft dat en waarom hij van mening is dat hij niet belastingplichtig is, 
kan geen verwijt worden gemaakt nalatig te zijn geweest in het doen 
van aangifte. Zelfs niet als later zijn standpunt door de rechter on-
juist wordt bevonden.35  
 
Het invullen van de gegevens met betrekking tot belastbare feiten in 
een ander tijdvak dan het tijdvak waarover aangifte moet worden 
gedaan, leidt er toe dat niet wordt voldaan aan de verplichting tot het 
doen van aangifte over het tijdvak waarvoor het aangiftebiljet is uit-
gereikt.36 
 
  

                                                 
32
 HR (strafkamer) 16 juni 1992, NJ 1992, 821. 

33
 Kamerstukken II 1955/56, 4080, nr. 3, p. 15 en Kamerstukken II 1957/58, 

 4080, nr. 7, p. 7. 
34
 HR 27 maart 1996, BNB 1996/272. 

35
 HR 27 maart 1996, BNB 1996/273. 

36
 HR 23 februari 2000, BNB 2000/239. 



1.4.3. Terugkomen op een eerder in de aangifte ingenomen 

standpunt 

 

Een aangifte moet duidelijk, stellig en zonder voorbehoud worden 
ingevuld. Dat lijkt in te houden dat niet op een eerder in de aangifte 
ingenomen standpunt kan worden teruggekomen. De constante juris-
prudentie van de Hoge Raad luidt gelukkig anders.37 Al in 1950 over-
woog de Hoge Raad38: 
 
"Zolang niet op bindende wijze omtrent de grootte van het belastbaar 
bedrag over enig jaar is beslist, en het door de belastingplichtige in 

een vroeger jaar ingenomen standpunt geen gevolgen heeft gehad 

voor de aanslagregeling in volgende jaren, het een belastingplichtige 

vrijstaat op een waardering als voormeld terug te komen, gelijk ook 

de inspecteur tot zolang vrij is in het bepalen van zijn standpunt ter 

zake."  
 
1.4.4. Aanvullingen op de aangifte  

 

Aanvullingen op een ingediende aangifte maken onderdeel uit van die 
aangifte mits de aanvullingen worden ingediend voordat de aangifte 
heeft geleid tot het opleggen van een definitieve aanslag en de aan-
vullingen betrekking hebben op gegevens en bescheiden waarnaar in 
het aangiftebiljet is gevraagd. Indien de aanvullingen pas door de 
inspecteur worden ontvangen nadat hij de definitieve aanslag heeft 
vastgesteld, worden de aanvullingen geacht (een deel van) het be-
zwaarschrift te vormen.39 
 
 
1.5. Aangifteplicht en onschuldpresumptie 

 
Zoals alle informatieverplichtingen jegens de fiscus, kan in voorko-
mende gevallen de aangifteverplichting op (zeer) gespannen voet 
staan met de in, onder meer, art. 6 EVRM neergelegde onschuldpre-
sumptie.  
  

                                                 
37
 Zie onder meer HR 15 februari 1950, B 8775; HR 11 november 1953, BNB 

1953/339; HR 20 juni 1956, BNB 1956/245; HR 4 mei 1983, BNB 1983/194; 
HR 12 oktober 1988, BNB 1989/214. 

38
 HR 15 februari 1950, B 8775. 

39
 Zie bijvoorbeeld Hof Amsterdam 29 juni 2005, NTFR 2006/65. 



Het feit dat bij een juiste indiening van de aangifte ook informatie 
wordt verstrekt over strafbare of beboetbare feiten staat volgens de 
Hoge Raad niet in de weg aan de verplichting om de aangifte in te 
dienen, of de bevoegdheid van de inspecteur om de indiening van de 
aangifte af te dwingen. De Hoge Raad overwoog dienaangaande40: 
 

"Ook de in artikel 6, lid 2, EVRM aan een ieder tegen wie een vervol-
ging is ingesteld, gegeven waarborg voor onschuldig te worden ge-

houden totdat zijn schuld in rechte is komen vast te staan, doet niet 

af aan de omvang van vorenbedoelde aangifteplicht. Immers die ver-

plichting staat niet ten dienste van het op het spoor komen van straf-

bare feiten maar is met betrekking tot belastingen die bij wege van 

aanslag worden geheven, erop gericht de inspecteur een hulpmiddel 

te verschaffen tot het opleggen van de aanslag en zij is dan ook niet 

van dien aard dat van de wettelijke regeling van de aangifteplicht zou 

moeten worden gezegd dat zij berust op een door artikel 6, lid 2, 

EVRM verboden veronderstelling van schuld." 
 
Het is echter de vraag in hoeverre dit oordeel nog houdbaar is. In dat 
kader wordt hier volstaan met een verwijzing naar hoofdstuk 15.   
 
 
1.6. Gevolgen van het niet voldoen aan de aangifteplicht 

 
Het niet voldoen aan de aangifteplicht kan een aantal sancties oproe-
pen. Deze zijn onder te verdelen in: 
 
1. Verzuimboeten wegens het niet of niet tijdig indienen van de 

aangifte41; 
2. Vergrijpboeten wegens het opzettelijk niet of onjuist indienen 

van de aangifte42; 
3. Strafrechtelijke vervolging met als mogelijke straffen niet al-

leen geldboeten, maar ook vrijheids- en taakstraffen, wegens 
het opzettelijk niet, niet tijdig of opzettelijk onjuist of onvolle-
dig doen van een bij de belastingwet voorziene aangifte.43 

 
De verzuimboete wegens het ten onrechte niet verzoeken om een 
uitnodiging tot het doen van aangifte kwam al in paragraaf 1.2.3. aan 
de orde. 
 

                                                 
40
 HR 11 december 1991, BNB 1992/243. 

41  Artt. 67a en 67b AWR. 
42
  Artt. 67d en 67e AWR. 

43
 Art. 69 AWR. 



Naast bestraffende maatregelen kan het niet voldoen aan de aangif-
teplicht ook leiden tot een procedurele maatregel: de omkering en 
verzwaring van de bewijslast indien niet de 'vereiste aangifte' is ge-
daan.44 Het niet doen van de 'vereiste aangifte' is niet hetzelfde als 
het onjuist of onvolledig doen van een 'bij de belastingwet voorziene 
aangifte'. De omkering en verzwaring van de bewijslast knoopt dus 
aan bij een ander feit. De omkering en verzwaring van de bewijslast 
worden uitgebreid beschreven in hoofdstuk 14 van dit boek. Hierna 
zal nog wel worden ingegaan op het begrip 'de vereiste aangifte'. 
 
 
1.7. Verzuimboeten 

 
Het niet of niet binnen de door de inspecteur gestelde termijn indie-
nen van een aangifte is een verzuim. Deze verzuimen zijn beboetbaar 
zonder dat daarvoor vereist is dat sprake is van opzet of grove 
schuld. De simpele constatering dat de aangifte niet binnen de ge-
stelde termijn is ingediend, is voldoende om de boete op te kunnen 
leggen. Indien de aangifteplichtige echter een (geslaagd) beroep doet 
op de afwezigheid van alle schuld (avas), dan dient een verzuimboete 
achterwege te blijven.45 Volgens de Hoge Raad kan een inhoudings-
plichtige zich met succes op avas beroepen indien hij stelt, en bij be-
twisting aannemelijk maakt, dat hij alle in de gegeven omstandighe-
den van hem in redelijkheid te vergen zorg heeft betracht om te be-
werkstelligen dat het verschuldigde bedrag tijdig op de rekening van 
de Belastingdienst zou zijn bijgeschreven.46 In dit arrest ging het om 
de afdracht op aangifte, maar de overweging van de Hoge Raad is 
evenzeer van toepassing op de indiening van de aangifte.  
  

                                                 
44
 Artt. 25, lid 3 en art. 27e AWR. 

45
 Par. 4 BBBB. 

46
 HR 15 juni 2007, nr. 42687, BNB 2007/251. Zie voor andere geslaagde be-

roepen op avas: Rb Haarlem 16 augustus 2007, NTFR 2007/1581; Rb Leeu-
warden 23 november 2007, NTFR 2008/43; Hof Leeuwarden 23 januari 2007, 
NTFR 2007/260; Hof Arnhem 21 januari 2008, NTFR 2008/262; Hof 's-
Hertogenbosch 22 juni 2012, NTFR 2012/1831; Rb Arnhem 8 september 
2011, NTFR 2011/2674. 



In de praktijk blijkt dat de bewijslast van avas bij de aangifteplichtige 
wordt gelegd47 en hij daar maar zelden in slaagt.48 
 
Op de inspecteur rust geen verplichting om, voorafgaand aan het 
opleggen van een verzuimboete, te onderzoeken of er sprake is van 
avas.  
 
Indien door middel van één aangiftebiljet voor meerdere heffingen 
aangifte wordt gedaan, zoals bijvoorbeeld voor de inkomstenbelasting 
en premieheffing volksverzekeringen, is bij niet (tijdig) indienen van 
de aangifte sprake van evenzovele beboetbare verzuimen. Volgens de 
Hoge Raad brengt het evenredigheidsbeginsel van art. 3:4, lid 2, 
Awb, dan met zich mee dat de omvang van de boeten wordt beperkt 
tot het maximum van de boete die voor één van de verzuimen kan 
worden opgelegd.49 Dit mag het zwaarst te beboeten verzuim zijn, 
bijvoorbeeld als gevolg van de toepassing van verzuimreeksen. 
 
De hoogte van de verzuimboeten wordt bepaald door de soort belas-
ting waarvoor aangifte moest worden gedaan, en in een aantal geval-
len ook door hoe vaak het verzuim reeds eerder is begaan.  
 
Voor de aanslagbelastingen bepaalt art. 67a AWR dat het boete-
maximum € 4.920 bedraagt. In paragraaf 21 BBBB is het beleid na-
der uitgewerkt. Het beleid maakt onderscheid tussen aangiften in-
komstenbelasting en vennootschapsbelasting. Voor het niet of te laat 
indienen aangiften van inkomstenbelasting bedraagt de boete € 226 
ingeval van een eerste verzuim. Bij een tweede achtereenvolgend 
verzuim bedraagt de boete 20% van het maximum, ofwel € 984. 
Voor het niet of te laat indienen van aangiften vennootschapsbelas-
ting is de verzuimboete echter aanzienlijk hoger, 50% van het wette-
lijk maximum, ofwel € 2.460.  
  

                                                 
47
 Hof Arnhem 11 september 2001, NTFR 2001/1381; Hof Arnhem 13 september 

2001, NTFR 2001/1414; Hof Arnhem 19 september 2001, NTFR 2011/1415 en 
Hof Arnhem 31 augustus 2004, NTFR 2004/1514. 

48
 Hof 's-Gravenhage 10 juli 2002, NTFR 2002/1279 in stand gelaten in HR 11 

februari 2005, NTFR 2005/265; Hof Amsterdam 26 augustus 2010, NTFR 
2010/2440; Rb Breda 26 april 2012, NTFR 2012/1959; Hof Arnhem 24 april 
2012, NTFR 2012/1503; Rb Haarlem 17 november 2011, NTFR 2012/348. 

49
 HR 13 augustus 2004, NTFR 2004/1238. 



De vraag of dit onderscheid tussen inkomstenbelasting en vennoot-
schapsbelasting gerechtvaardigd is, heeft geleid tot een stortvloed 
aan jurisprudentie.50  
 
De lagere rechters blijken verdeeld over het antwoord op deze vraag. 
Ons spreekt de benadering van rechtbank Breda van 25 oktober 2011 
aan waarbij wordt beoordeeld of, buiten het juridische kader, de fei-
telijke omstandigheden van de (éénmans) B.V. vergelijkbaar zijn met 
die van een eenmanszaak. 
 
Voor de aangiftebelastingen bepaalt art. 67b AWR dat het boete-
maximum voor het niet of te laat doen van aangifte € 123 bedraagt. 
Daarop bestaat één uitzondering: voor het niet of te laat doen van 
een aangifte loonbelasting bedraagt de maximumboete € 1.230. Het 
beleid is nader uitgewerkt in paragraaf 22 respectievelijk 22a BBBB. 
Ingeval van te late indiening van een aangifte, legt de inspecteur een 
boete op van 50% van het wettelijk maximum. Het beleid kent een 
coulanceperiode: bij indiening van de aangifte binnen zeven dagen na 
afloop van de wettelijke termijn wordt geen boete opgelegd. Alleen 
als de aangifteplichtige stelselmatig in verzuim is, wordt een boete 
tot het maximum opgelegd. 
 
Indien de inspecteur op grond van art. 67c AWR een verzuimboete 
oplegt omdat er te weinig belasting op aangifte is betaald tengevolge 
van het feit dat te laat of te weinig belasting is aangegeven, leidt dat 
op grond van paragraaf 24 BBBB tot een hogere verzuimboete dan 
wanneer 'slechts' te weinig of te laat is betaald op een overigens juis-
te aangifte. 
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 Hof Amsterdam 6 september 2012, NTFR 2012/2449; Hof Amsterdam 6 sep-

tember 2012, NTFR 2012/2448; Hof Amsterdam 6 september 2012, NTFR 
2012/2447; Hof Amsterdam 6 september 2012, NTFR 2012/2446; Hof 's-
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1.8. Vergrijpboeten 

 
Bij aanslagbelastingen kan een vergrijpboete worden opgelegd op 
grond van art. 67d en 67e AWR. Het gaat dan om het opzettelijk niet, 
onjuist of onvolledig doen van de aangifte (art. 67d) of wanneer het 
aan opzet of grove schuld van de belastingplichtige is te wijten dat de 
aanslag te laag is vastgesteld of anderszins te weinig belasting is ge-
heven (art. 67e). Bij aangiftebelastingen is de vergrijpboete geregeld 
in art. 67f AWR. Dit artikel neemt als beboetbaar feit het niet, gedeel-
telijk niet of niet binnen de wettelijke termijn betalen van de belas-
ting die op aangifte moet worden gedaan of afgedragen. Hoewel er 
dus wel een duidelijke koppeling is met de aangifte, is het niet de 
onjuistheid of het geheel niet doen van aangifte die leidt tot het op-
leggen van een boete. 
 
Hof Amsterdam (belastingkamer) heeft geoordeeld dat geen sprake is 
van een onjuiste of onvolledige aangifte indien de belastingplichtige 
in zijn aangifte alle gegevens vermeldt die de inspecteur nodig heeft 
om een juiste aanslag op te kunnen leggen.51  
 
De vergrijpboeten van de artt. 67d en 67e AWR worden uitgedrukt in 
een percentage van de belasting die als gevolg van het opzettelijk 
handelen of nalaten van de belastingplichtige aanvankelijk niet of te 
weinig is geheven. Deze boetegrondslag kan met toepassing van de 
omkering en verzwaring van de bewijslast zijn vastgesteld. Voor een 
uitgebreide beschrijving van de verhouding tussen de omkering en de 
verzwaring van de bewijslast en de boetegrondslag voor vergrijpboe-
ten wordt verwezen naar hoofdstuk 14.  
 
Het door de inspecteur te hanteren boetepercentage bedraagt ten 
hoogste 100% of, voor zover de aanslag betrekking heeft op belast-
baar inkomen als bedoeld in art. 5.1 van de Wet inkomstenbelasting 
200152, 300%.53 Het boetebeleid ter zake van vergrijpboeten is neer-
gelegd in hoofdstuk 3 van het BBBB. Bij grove schuld bedraagt het 
boetepercentage 25%, bij opzet 50%.54 Als de boete betrekking heeft 
op de inkomstenbelasting over inkomen uit sparen en beleggen zijn 
deze percentages 75 en 150%.  
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 Hof Amsterdam 20 augustus 2003, NTFR 2003/1593. 

52
 Inkomen uit sparen en beleggen, meestal aangeduid als box 3. 

53
 Art. 67d, lid 5, en art. 67e, lid 6, AWR.  

54
 Par. 25 BBBB. 



Ingeval van recidive wordt de vergrijpboete verdubbeld.55 Ingeval 
van strafverzwarende omstandigheden zoals listigheid, valsheid en 
samenspanning legt de inspecteur een vergrijpboete op tot het wette-
lijk maximum.56 
 
 
1.9. Samenloop verzuim- en vergrijpboeten 

 
Van de inspecteur wordt verwacht dat hij een zeer zorgvuldige afwe-
ging maakt bij de keuze tussen de hem ter beschikking staande sanc-
tiemogelijkheden.57 
 
Tot 1 januari 2012 kon de inspecteur, nadat hij een verzuimboete had 
opgelegd, op een later moment voor de zelfde gedraging geen ver-
grijpboete meer opleggen.  
 
Dat kon hij ook niet als hij pas later op de hoogte raakte van de ver-
wijtbaarheid van de gedraging die een vergrijpboete in plaats van een 
verzuimboete rechtvaardigde. Omdat de wetgever dit ongewenst 
achtte is het huidige art. 67q AWR ingevoerd. Als sprake is van 
'nieuwe bezwaren' kan de inspecteur alsnog een vergrijpboete opleg-
gen. De eerder opgelegde verzuimboete wordt dan verrekend met de 
vergrijpboete. Van 'nieuwe bezwaren' is uitsluitend sprake in geval 
van verklaringen van de belastingplichtige of inhoudingsplichtige of 
van derden of boeken, bescheiden en andere gegevensdragers of de 
inhoud daarvan, welke later bekend zijn geworden of niet zijn onder-
zocht.  
 
Met name de laatste toevoeging 'niet zijn onderzocht' staat op ge-
spannen voet met het rechtszekerheidsbeginsel. Het lijkt de inspec-
teur in staat te stellen eerdere missers in het onderzoek te herstellen 
of bij een wijziging van inzicht alsnog over te gaan tot het opleggen 
van een vergrijpboete.58 Ons is nog geen rechtspraak met betrekking 
tot dit artikel bekend. 
 
Als geen sprake is van één en dezelfde gedraging is het wel mogelijk 
om zowel een verzuim- als een vergrijpboete op te leggen.  
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 Par. 8, lid 3 en 4 jo. 25, lid 7, BBBB. 
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 Par. 8, lid 8 jo. 25, lid 7, BBBB. 
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58  Zie daartoe ook de publicaties van P. de Haas, 'Het ne bis in idem-beginsel: 
een tweede vervolging of heropening', WFR 2011/6923, p. 1273-1279 en 
'(Ne) bis in idem', NTFR 2012/23. 



Een aangifte voor een aanslagbelasting kan zowel niet op tijd zijn 
ingediend - beboetbaar op grond van art. 67a AWR - , als onjuist - 
beboetbaar op grond van art. 67d AWR. Voor een verdere beschrij-
ving van de samenloopregelingen tussen de verschillende sanctiebe-
palingen wordt verwezen naar hoofdstuk 14. 
 
 
1.10. Strafrechtelijke vervolging 

  

1.10.1. Bij de belastingwet voorziene aangifte 

 

Art. 69 AWR knoopt voor de strafbaarstelling van het onjuist of onvol-
ledig doen van aangifte aan bij het begrip 'de bij de belastingwet 
voorziene aangifte'. Onder het doen van aangifte in de zin van art. 69 
AWR, dient te worden verstaan het doen van aangifte als bedoeld in 
art. 8 AWR.59  
 
Het opzettelijk niet doen van een bij de belastingwet voorziene aan-
gifte wordt minder zwaar bestraft dan het opzettelijk onjuist of onvol-
ledig doen van een bij de belastingwet voorziene aangifte.  
 
De verplichting tot het doen van aangifte is niet een gevolg van het 
ontstaan van de materiële belastingschuld, maar ontstaat slechts 
door uitreiking van een aangiftebiljet.60 Van een strafbaar opzettelijk 
niet doen van aangifte kan dus alleen sprake zijn als de belasting-
plichtige is uitgenodigd tot het doen van aangifte. 
 
Het is voor de eventuele strafbaarheid dus van groot belang of sprake 
is van een bij de belastingwet voorziene aangifte. Dit begrip is in ie-
der geval niet beperkt tot een op uitnodiging van de inspecteur geda-
ne schriftelijke (elektronische) opgave door een burger of onderne-
ming die belastingplichtig of inhoudingsplichtig is. De Hoge Raad 
overwoog:  
 

"Immers, ook een onverplicht gedane aangifte, zoals een aangifte die 
is gedaan door middel van een zogenoemd T-biljet of een daarmee 

vergelijkbare, langs elektronische weg gedane aangifte, heeft te gel-

den als een bij de belastingwet voorziene aangifte als bedoeld in arti-

kel 69, lid 2 (oud), AWR."61 
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 HR 1 juli 1988, NJ 1989, 477 en HR 16 juni 1992, NJ 1992, 821. 

60 HR 23 december 2003, NTFR 2004/88. 
61
 HR 5 juli 2011, NJ 2011, 323. 



In deze strafzaak hadden de verdachten onjuiste T-biljetten inge-
diend op naam van andere belastingplichtigen, kennelijk zonder dat 
deze belastingplichtigen daarvan op de hoogte waren. Behalve dat 
een onverplichte aangifte dus kennelijk een bij de belastingwet voor-
ziene aangifte is, staat het feit dat de aangifte op naam van een der-
de wordt ingediend niet in de weg aan de kwalificatie als 'bij de belas-
tingwet voorziene aangifte'. Deze conclusie lijkt ook getrokken te 
kunnen worden uit een ander arrest dat de strafkamer op 5 juli 2011 
wees.62   
 
Of dit, zoals Valkenburg betoogde63, betekent dat iedere toezending 
van bescheiden waaruit de inspecteur kan opmaken dat de indiener 
beoogt daarmee de verlangde aangifte te doen een bij de belasting-
wet voorziene aangifte is, is met deze arresten niet beantwoord.  
 
Heel voorzichtig zou deze conclusie wellicht wel getrokken kunnen 
worden. In die benadering past in elk geval wel de uitspraak van de 
strafkamer van het Hof Amsterdam waarin het hof het indienen van 
een correctiebrief/suppletieaangifte betreffende een aangifte omzet-
belasting aanmerkt als het doen van aangifte in de zin van art. 69 
AWR.64  
 
1.10.2. Gebreken aan de aangifte 

 

Wanneer de belastingplichtige wel het aangiftebiljet (op tijd) terug-
stuurt, maar de aangifte niet voldoet aan één of meer formele crite-
ria, lijkt, op grond van een arrest uit 1987, onder omstandigheden 
toch sprake te kunnen zijn van het doen van aangifte in de zin van 
art. 69 AWR.65 Het in de maand april ingediende aangiftebiljet was 
wel ingevuld, maar niet ondertekend. Dit verzuim was in augustus 
gerepareerd door een ondertekende verklaring dat de ingediende 
aangifte 'duidelijk, stellig en zonder voorbehoud' was ingevuld. Later 
bleek de aangifte opzettelijk onjuist te zijn ingevuld. In de tenlaste-
legging was opgenomen dat de aangifte in april opzettelijk onjuist 
was gedaan. De Hoge Raad ging niet mee in het verweer van de ver-
dediging dat de aangifte niet in april, maar pas in augustus was ge-
daan.  
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De Hoge Raad oordeelde dat 'een niet ondertekende aangifte niette-
min een aangifte kan opleveren in de zin van art. 68 AWR' (het huidi-
ge art. 69 AWR). Dit arrest lijkt echter restrictief te moeten worden 
uitgelegd.66 
 
Ook het indienen van de aangifte bij een andere eenheid dan de een-
heid die het aangiftebiljet uitreikte, dus eigenlijk bij de 'verkeerde 
inspecteur', kan er niet toe leiden dat alsdan geen aangifte in de zin 
van art. 69 AWR is gedaan. Ook niet als slechts een kopie bij de 'ver-
keerde inspecteur' wordt ingediend.67 
 
1.10.3. Onjuist of onvolledig 

 

Een aangifte is onjuist als één of meer vragen in het aangiftebiljet 
niet naar waarheid zijn beantwoord, of als de bijgevoegde, in het 
aangiftebiljet gevraagde, bescheiden onjuist zijn.  
 
Een aangifte is onvolledig als op één of meer vragen niet is geant-
woord of indien één of meer gevraagde bescheiden niet worden over-
gelegd.68 In de literatuur is ook wel verdedigd: "'Onvolledig' is ver-
moedelijk slechts opgenomen om te voorkomen dat degene die een 

aangifte als een gatenkaas inlevert, zou kunnen betogen dat wat hij 

heeft ingevuld, op zichzelf niet onjuist is."69 
 
Volgens Valkenburg ligt 'onvolledig' besloten in 'onjuist'.70 Uit reeds 
lang bestaande jurisprudentie van de Hoge Raad volgt dat de straf-
rechter zich niet hoeft uit te spreken over de vraag of de aangifte 
onjuist, dan wel onvolledig is. De woorden 'onjuist of onvolledig' zijn 
één delictsbestanddeel.71 De Officier van Justitie behoeft in de tenlas-
telegging ook niet te specificeren welke inkomensposten onjuist of 
onvolledig zijn.72 Volgens de Hoge Raad dient bij vervolging wegens 
het doen van een onjuiste of onvolledige aangifte het onderzoek van 
de strafrechter gericht te zijn op alle posten van de aangifte.  

                                                 
66
 L.A. de Blieck e.a, Algemene wet inzake rijksbelastingen, achtste druk, Deven-

ter: Kluwer 2009, p. 417, in gelijke zin W.E.C.A. Valkenburg, Inleiding fiscaal 
strafrecht, Deventer: Kluwer 2007, vierde druk, p. 40. 

67
 HR 13 november 2001, LJN AF9993. 

68
 Zie o.a. L.A. de Blieck e.a., Algemene Wet inzake Rijksbelastingen, Deventer: 

Kluwer 2009, 8e druk, p. 421. 
69
 J. den Boer e.a., Fiscaal Commentaar Algemeen Belastingrecht, Deventer: 

Kluwer 1999, 1e druk, p. 670. 
70
 W.E.C.A. Valkenburg, Inleiding Fiscaal Strafrecht, Deventer: Kluwer 2007, 

vierde druk, p. 46-47. 
71
 HR 3 mei 1949, NJ 1949, 477. 

72
 HR 26 januari 1988, NJ 1988, 792 en HR 29 november 1989, NJ 1989, 682. 



De Blieck c.s. concluderen dat de terminologie 'onjuist of onvolledig' 
ook meebrengt dat ongeacht het aantal fouten in dezelfde aangifte, 
er slechts sprake kan zijn van één strafbaar feit.73 
 
1.10.4. Onjuiste of onvolledige aangifte niet tevens te vervolgen 

wegens valsheid in geschrift (art. 225, lid 2, Sr) 

 
Het onjuist invullen van een aangifte valt niet alleen onder de delicts-
omschrijving van art. 69, lid 2, AWR, maar ook onder de delictsom-
schrijving van art. 225, lid 2, Sr. Daarom bevat de AWR een exclusi-
viteitsregel. Art. 69, lid 4, AWR bepaalt: 
 
"Indien het feit, terzake waarvan de verdachte kan worden vervolgd, 
zowel valt onder een van de bepalingen van het eerste of het tweede 

lid, als onder die van artikel 225, tweede lid, van het Wetboek van 

Strafrecht, is strafvervolging op grond van genoemd artikel 225, 

tweede lid, uitgesloten." 
 
1.10.5. Straffen 

 
Het opzettelijk niet of te laat doen van een bij de belastingwet voor-
ziene aangifte kent als maximumstraf vier jaar gevangenisstraf en/of 
een geldboete van de vierde categorie, of, indien dit bedrag hoger is, 
ten hoogste eenmaal het bedrag van de te weinig geheven belasting 
(art. 69, lid 1, AWR).  
 
Het opzettelijk onjuist of onvolledig doen van aangifte kent als maxi-
mumstraf zes jaar gevangenisstraf en/of een geldboete van de vijfde 
categorie, of, indien dit bedrag hoger is, ten hoogste eenmaal het 
bedrag van de te weinig geheven belasting (art. 69, lid 2, AWR). In-
dien de belastingontduiking betrekking heeft op inkomen uit sparen 
en beleggen als bedoeld in art. 5.1 Wet inkomstenbelasting 2001, 
bedraagt het boetemaximum drie maal het bedrag van de te weinig 
geheven belasting.  
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 L.A. de Blieck e.a., Algemene Wet inzake Rijksbelastingen, Deventer: Kluwer 

2009, 8e druk, p. 421. 
 



1.11. De vereiste aangifte van art. 25, lid 3, AWR en art. 

27e AWR 

 

1.11.1. Gevallen waarin niet de vereiste aangifte is gedaan 

 
Het niet doen van de vereiste aangifte leidt, ingevolge art. 25, lid 3, 
AWR (bezwaar), en art 27e, AWR (beroep), tot de procedurele maat-
regel van omkering en verzwaring van de bewijslast. Het is dan ook 
van belang vast te stellen wanneer sprake is van de 'vereiste aangif-
te' in de zin van deze bepalingen. 
 
In de volgende gevallen is niet de vereiste aangifte gedaan: 
 
1. Er is, ondanks dat de belastingplichtige een uitnodiging tot het 

doen van aangifte als bedoeld in art. 6 AWR heeft ontvangen, 
in het geheel geen aangifte gedaan; 

2. Het aangiftebiljet is wel ingevuld retour gezonden, maar for-
meel onjuist ingevuld; 

3. Er is zowel absoluut als relatief sprake van een aanzienlijk te 
lage aangifte.  

 
Het is niet mogelijk om ten aanzien van enkele vragen van het aan-
giftebiljet wel de vereiste aangifte te doen en voor de andere vragen 
niet. De gehele aangifte is dan niet de 'vereiste aangifte'.74 
 
Om te kunnen spreken van het niet doen van de 'vereiste aangifte' 
moet de belastingplichtige of inhoudingsplichtige zich bewust zijn ge-
weest van de onjuistheid en van het feit door dat die onjuistheid een 
aanzienlijk belastingbedrag niet zou worden geheven.75 Naar aanlei-
ding van een klacht tegen het oordeel van het hof dat wegens een 
pleitbaar standpunt in de onderhavige procedure geen plaats was 
voor omkering en verzwaring van de bewijslast overwoog de Hoge 
Raad76: 
 
  

                                                 
74
 HR 14 november 1990, BNB 1992/127. 

75 HR 30 oktober 2009, BNB 2010/47; HR 30 oktober 2009, BNB 2010/48; HR 
30 oktober 2009, BNB 2010/49 en HR 7 mei 2010, NTFR 2010/1232. 

76
 HR 30 oktober 2009, BNB 2010/49. 



"Hierin ligt besloten het oordeel dat belanghebbendes toenmalige 
standpunt in die mate verdedigbaar was, dat zij redelijkerwijs kon 

menen juist te handelen door in overeenstemming daarmee haar 

aangiften te doen, en dat belanghebbende toen derhalve niet wist of 

zich ervan bewust moest zijn dat zij in die aangiften te weinig loon-

heffing verantwoordde (…); daaruit volgt dat niet kan worden gezegd 

dat belanghebbende de vereiste aangiften niet heeft gedaan." 
 
Opzet is niet vereist, maar een abusievelijk onjuiste aangifte is niet 
voldoende. Welke bewustheidsgradatie de Hoge Raad hier voor ogen 
heeft gehad is echter niet geheel duidelijk. In de literatuur is opge-
merkt dat de Hoge Raad aansluiting lijkt te zoeken bij grove schuld.77 
Dat lijkt ons, vanuit het oogpunt van rechtsbescherming, een goede 
ondergrens, de omkering en verzwaring van de bewijslast mag im-
mers niet te snel optreden.  
 
1.11.2. In het geheel geen aangifte gedaan 

 

Van het in het geheel niet doen van de 'vereiste aangifte' is in dit 
verband ook sprake als na het verstrijken van de door de inspecteur 
voor de indiening gestelde termijn de aangifte alsnog wordt inge-
diend. De ingediende aangifte wordt dan beschouwd als (onderdeel 
van) het bezwaarschrift.78  
 
Als de belastingplichtige het aangiftebiljet weliswaar te laat inlevert, 
maar de inspecteur daarmee bij de vaststelling van de aanslag nog 
wel rekening kan houden, dan is de belastingplichtige wel in verzuim, 
maar is het verzuim niet ernstig genoeg om de zware sanctie van 
omkering en verzwaring van de bewijslast te rechtvaardigen.79 Het 
terugsturen van een ondertekend, maar overigens oningevuld aangif-
tebiljet, is niet het doen van de 'vereiste aangifte'.80 Dit in tegenstel-
ling tot het geval waarin de belastingplichtige het aangiftebiljet onin-
gevuld retour zendt, vergezeld van een uitdrukkelijke motivering 
waarom hij meent niet belastingplichtig te zijn.81  
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 E.J.M Rosier, 'Een dwangmiddel onder controle', WFR 2010/6879, p. 1358-

1362. 
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 Zie bijvoorbeeld Hof Amsterdam 29 juni 2005, NTFR 2006/65. 

79
 HR 23 december 1959, BNB 1960/26. 

80
 HR 26 maart 2004, NTFR 2004/594 en HR 11 juli 2008, NTFR 2008/1395. 

81
 HR 27 maart 1996, BNB 1996/273. 



Als aan de belastingplichtige geen aangiftebiljet is uitgereikt kan geen 
sprake zijn van het niet doen van de 'vereiste aangifte'.82 
 
1.11.3. Formeel onjuist ingevuld aangiftebiljet 
 
Van een formeel onjuist ingevuld aangiftebiljet is sprake als de aan-
gifte niet is ondertekend, niet is gedagtekend of als bepaalde vragen 
niet duidelijk, stellig en zonder voorbehoud zijn ingevuld. Een simpele 
verwijzing naar bijlagen is onvoldoende. De vraag is dan niet duide-
lijk, stellig en zonder voorbehoud ingevuld. Alleen het verstrekken 
van gegevens is niet voldoende.83 
 
1.11.4. Zowel absoluut als relatief een aanzienlijk te lage aangifte 

 
De belastingplichtige heeft niet de 'vereiste aangifte' gedaan als het 
niet aangegeven inkomen, in verhouding tot het wel aangegeven in-
komen, aanzienlijk is.84 In november 2012 overwoog de Hoge Raad85: 
 

"Een gebrek in de aangifte dat er toe heeft geleid dat de volgens de 
aangifte verschuldigde belasting 5,54 percent (€ 4.513) lager was 

dan de werkelijk verschuldigde belasting is niet verhoudingsgewijs 

aanzienlijk." 
 
Tot een verdergaande verduidelijking in de vorm van enkele vuistre-
gels kwam de Hoge Raad helaas niet. 
 
Ten aanzien van de 'vereiste aangifte' voor de aangiftebelastingen 
geldt dat deze niet is gedaan indien de inhoudings- of afdrachtplichti-
ge niet alleen moet hebben geweten dat te weinig belasting werd 
voldaan, maar zich er ook van bewust moet zijn geweest dat een re-
latief aanzienlijk bedrag te weinig werd voldaan.86  
 
In 2009 heeft de Hoge Raad enige vuistregels gegeven voor de be-
oordeling of de 'vereiste aangifte' is gedaan:87 
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1. Aan de hand van de normale regels van de stelplicht en de 
bewijslast moet eerst worden vastgesteld dat sprake is van 
één of meer gebreken die er toe leiden dat: 
- de volgens de aangifte verschuldigde belasting verhoudings-
gewijs aanzienlijk lager is dan de werkelijk verschuldigde be-
lasting, en 
- het bedrag van de belasting dat als gevolg van de hiervoor 
bedoelde gebreken in de aangifte niet zou zijn geheven, op 
zichzelf beschouwd aanzienlijk is (dubbele eis); 

2. Indien sprake is van een gecombineerde aanslag inkomsten-
belasting/premie volksverzekeringen is het gezamenlijk be-
drag van de belasting en de premie volksverzekeringen bepa-
lend; 

3. Inhoudelijke gebreken in de aangifte mogen alleen in aanmer-
king worden genomen indien de belastingplichtige ten tijde 
van het doen van aangifte wist of zich ervan bewust moest 
zijn dat daardoor een aanzienlijk bedrag aan belasting niet zou 
worden geheven. Deze bewustheid moet de inspecteur vol-
gens de normale regels van de stelplicht en de bewijslast aan-
nemelijk maken; 

4. Ook het opvoeren van een aftrekpost waarop geen of slechts 
gedeeltelijk recht bestaat, kan ertoe leiden dat niet de vereiste 
aangifte is gedaan; 

5. Bij de beoordeling van de vraag of de vereiste aangifte is ge-
daan speelt het onderscheid tussen positieve en negatieve in-
komensbestanddelen geen rol. 

 
 
1.12. Ten slotte 

 

De informatieverstrekking door het doen van aangifte is de moeder 
van alle informatieverplichtingen. De verplichting kent een lange his-
torie in wetgeving en rechtspraak. Ondanks deze historie is de ver-
plichting tot informatieverstrekking door het doen van aangifte een 
onderwerp dat volop in ontwikkeling is. De massale aangifteprocessen 
vragen om een steeds verdergaande automatisering van het proces. 
Dat vraagt weer om andere controle- en correctiemechanismen.  



Nu al bestaan er voor belastingplichtigen enkele wettelijke verplich-

tingen om op eigen initiatief eerdere aangiften te verbeteren88.  

De verwachting is dat die verplichtingen in de toekomst nog wel zul-
len worden uitgebreid. Dat maakt dat de risico’s voor belastingplichti-
gen om een beboetbaar of strafbaar feit te begaan zich over een lan-
gere periode zullen uitstrekken. Deskundige hulp blijft dus broodno-
dig. 

                                                 
88 Voorbeelden zijn de correctieberichten van art. 28a Wet LB en de verplichting 

tot suppletie in de BTW art. 10a AWR jo. art. 15 UBOB. 



Hoofdstuk 2 
 

De informatieverplichting van art. 10a AWR1 

 

mr. Martijn Weijers 
 
 
 
2.1. Inleiding 

 

Kort nadat de rechtsbescherming tegen informatieverzoeken van de 
Belastingdienst werd uitgebreid, is de verplichting tot 'spontane' in-
formatieverstrekking voor bepaalde gevallen uitgebreid door toevoe-
ging van een zelfstandige informatieverplichting in art. 10a AWR. In 
dit hoofdstuk zal een beschouwing van deze informatieverplichting 
worden gegeven en wordt op de gevolgen van niet (tijdige) nakoming 
ingegaan.  
 
 
2.2. Een korte ontstaansgeschiedenis 

 

De Belastingdienst is voor de heffing van belastingen voor een groot 
deel afhankelijk van informatie die door belastingplichtigen, inhou-
dingsplichtigen en derden wordt aangeleverd. Teneinde deze informa-
tie te verkrijgen zijn onder meer wettelijke verplichtingen en be-
voegdheden zoals de aangifteplicht, de mogelijkheid voor de inspec-
teur tot het stellen van vragen alsmede de renseigneringsverplichting 
in de wet opgenomen.2 Een groot deel van deze informatieverplich-
tingen wordt elders in dit boek behandeld. Een belangrijk kenmerk 
van de meeste van deze informatieverplichtingen is, dat zij geen ac-
tieve opstelling van de belasting- of inhoudingsplichtige vergen. Het 
is immers veelal aan de Belastingdienst om de relevante informatie 
op te vragen of, zo nodig, af te dwingen. Tot 1 januari 2012 bestond 
- met uitzondering van de correctieberichten in de loonbelasting3 - 
voor de belasting- of inhoudingsplichtige geen wettelijke verplichting 
tot het herstellen van eventuele onjuistheden in eerdere gegevens en 
inlichtingen. 

                                                 
1
 De tekst van dit hoofdstuk is in grote lijnen gelijk aan het artikel van M.B. 
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aangifte loonbelasting heeft gedaan, dienen op grond van de artt. 28a en 28b 
Wet LB gelijktijdig met de eerstvolgende aangifte, of de daarop volgende aan-
gifte door middel van een correctiebericht alsnog de juiste en volledige gege-
vens te worden verstrekt. 



 
Omdat een dergelijke situatie volgens het kabinet geen recht deed 
aan de gedeelde verantwoordelijkheid die de belastingplichtige en de 
Belastingdienst hebben ten aanzien van de beschikbaarheid van de 
voor de belastingheffing relevante informatie, is met ingang van 1 
januari 2012 een algemene informatieverplichting opgenomen in art. 
10a AWR. Op grond van deze bepaling zijn belastingplichtigen en in-
houdingsplichtigen in nader aan te wijzen gevallen verplicht om de 
inspecteur uit eigener beweging mededeling te doen van onjuistheden 
of onvolledigheden die hun bekend zijn of zijn geworden en betrek-
king hebben op voor de belastingheffing van belang zijnde gegevens 
en inlichtingen.4 Opvallend is dat de gevallen waarop de informatie-
verplichting ziet niet direct in de AWR zijn opgenomen. Het kabinet 
heeft er daarentegen 'om wetstechnische redenen' en omwille van de 
'kenbaarheid' voor gekozen om in art. 10a AWR een algemene dele-
gatiebepaling op te nemen die bij algemene maatregel van bestuur 
nader is uitgewerkt.5 De tekst van art. 10a AWR luidt als volgt. 
 
"1. In bij algemene maatregel van bestuur aan te wijzen gevallen 
kunnen belastingplichtigen of inhoudingsplichtigen worden gehouden 
de inspecteur uit eigener beweging mededeling te doen van onjuist-
heden of onvolledigheden in voor de belastingheffing van belang zijn-
de gegevens en inlichtingen die hun bekend zijn of zijn geworden. 
2. Bij algemene maatregel van bestuur kunnen regels worden gesteld 
met betrekking tot het uiterste tijdstip en de wijze waarop medede-
ling als bedoeld in het eerste lid gedaan moet worden. 
3. Bij algemene maatregel van bestuur kan het niet nakomen van de 
in het eerste en tweede lid bedoelde verplichting worden aangemerkt 
als een overtreding. Indien het niet nakomen van die verplichting is 
te wijten aan opzet of grove schuld van de belastingplichtige of in-
houdingsplichtige, vormt dit een vergrijp ter zake waarvan de inspec-
teur hem een bestuurlijke boete kan opleggen van ten hoogste 100 
percent van het bedrag aan belasting dat als gevolg van het niet na-
komen van de in het eerste en tweede lid bedoelde verplichting niet is 
of zou zijn geheven."  
 
 
  

                                                 
4  Kamerstukken II 2011/12, 33 004, nr. 3, p. 57. 
5  Kamerstukken II 2011/12, 33 004, nr. 5, p. 17. 



2.3. Een algehele verschuiving naar actieve informatie-

verstrekking? 

 

Zoals hiervoor al is opgemerkt, schept art. 10a AWR slechts een al-
gemeen wettelijk kader voor de aanwijzing van gevallen waarin de 
belastingplichtige en inhoudingsplichtige verplicht zijn om uit eigener 
beweging mededeling te doen van onjuistheden in relevante gege-
vens en inlichtingen. De aanwijzing van de gevallen waarin, alsmede 
het (uiterste) tijdstip en de wijze waarop de mededeling dient te wor-
den gedaan, worden bij algemene maatregel van bestuur vastgesteld 
en kunnen zodoende buiten de Staten-Generaal om tot stand komen. 
Deze mogelijkheid heeft zowel bij een aantal leden van de kamer als 
bij verschillende organisaties, zoals de NOB, tot kritische geluiden 
geleid. Zo is door de NOB onder meer de vrees uitgesproken dat de 
informatieverplichting zonder verdere parlementaire toetsing kan 
worden uitgebreid tot andere gevallen, waaronder bijvoorbeeld de 
verplichting tot het melden van fiscale constructies.6 In reactie op de 
uitgesproken vrees is opgemerkt dat de informatieverplichting zich 
niet voor melding van fiscale constructies leent en het kabinet daar-
enboven niet voornemens is om de informatieverplichting op korte 
termijn uit te breiden naar meer gevallen.7 Hoewel verwacht mag 
worden dat een dergelijke toezegging (gedurende enige tijd) zal wor-
den nageleefd, biedt deze geenszins zekerheid voor de toekomst.8 
Nieuwe inzichten, omstandigheden, doelstellingen of zelfs kabinetten 
zullen immers een makkelijk 'excuus' (kunnen) vormen voor een 
(toezichtloze) uitbreiding van de informatieverplichting. 
 
 
2.4. De 'gevallen' van art. 10a AWR 

  

De informatieverplichting van art. 10a AWR is momenteel 'slechts' 
van toepassing op vier gevallen, die alle zijn uitgewerkt in verschil-
lende uitvoeringsbesluiten. De gevallen waarop de informatieverplich-
ting van toepassing is, zijn (i) de verklaring uitsluitend zakelijk ge-
bruik bestelauto, (ii) de verklaring geen privégebruik, (iii) de Edel-
weissroute en (iv) de suppletie in de omzetbelasting.  
  

                                                 
6
 Commentaar van de NOB op het Belastingplan 2012 en het wetsvoorstel Ove-

rige fiscale maatregelen 2012 van 7 oktober 2011 (hierna: NOB-commentaar), 
onderdeel 33, p. 29. Zie ook E.J.M. Rosier, 'Een surprise: de informatiever-
plichting', WFR 2011/1288.  

7
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8
 Zie ook J.A.R. van Eijsden en S.A. Verhage, 'De nieuwe informatieverplich-

ting', WFR 2011/1651.  



Ten aanzien van deze gevallen is de belastingplichtige of inhoudings-
plichtige aldus verplicht om uit eigener beweging mededeling te doen 
van onjuistheden of onvolledigheden in voor de belastingheffing van 
belang zijnde gegevens en inlichtingen. Voorwaarde is hierbij dat de 
belastingplichtige of inhoudingsplichtige met de onjuistheid of onvol-
ledigheid bekend is of bekend is geworden.  
 
De 'bekendheid' met de onjuistheid en onvolledigheid dient blijkens 
de parlementaire geschiedenis te worden bezien tegen de achter-
grond van de gevallen waarin de informatieverplichting geldt.9 Het 
was volgens het kabinet dan ook niet goed denkbaar dat een welden-
kende belastingplichtige de fiscale relevantie van nieuwe informatie in 
deze gevallen niet direct beseft. Bestaat er bij de belastingplichtige 
niettemin twijfel omtrent de vraag of hij in het desbetreffende geval 
gehouden is om bijvoorbeeld een suppletie te doen, dan zal hij er 
volgens het kabinet verstandig aan doen om deze kwestie aan de 
inspecteur voor te leggen zodat hem achteraf geen grof schuldig han-
delen kan worden verweten.10  
 
Mijns inziens is het voorleggen van twijfelgevallen aan de inspecteur 
niet strikt noodzakelijk ter voorkoming van verwijten achteraf. Een 
belastingplichtige kan in twijfelgevallen immers ook volstaan met het 
raadplegen van zijn adviseur. Eventuele opzet of grove schuld van de 
adviseur kan dan niet aan de belastingplichtige worden toegerekend. 
Zolang de belastingplichtige daarnaast de zorg heeft betracht die re-
delijkerwijs van hem kon worden gevergd bij de keuze van zijn advi-
seur en bij de samenwerking met die adviseur, zal de belastingplich-
tige zelf geen opzet of grove schuld kunnen worden verweten.11 
 
De gevallen waarin de informatieverplichting van art. 10a AWR van 
toepassing is, zijn verder uitgewerkt in de Uitvoeringsbesluiten van 
de desbetreffende materiële belastingwetten. Deze zullen hierna wor-
den behandeld.  
 

2.4.1. Verklaring uitsluitend zakelijk gebruik bestelauto 
 

Gelijktijdig met de invoering van de informatieverplichting is de mo-
gelijkheid tot het afleggen van een verklaring uitsluitend zakelijk ge-
bruik bestelauto in het elfde lid van art. 3.20 Wet IB opgenomen.12  
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De bepaling is voor de loonbelasting opgenomen in art. 13bis, lid 18, 
Wet LB. Met het afleggen van deze verklaring geeft de belastingplich-
tige aan dat hij voornemens is de bestelauto alleen voor zakelijke 
doeleinden te gebruiken en kan bijtelling op de voet van het eerste lid 
van ditzelfde artikel in beginsel achterwege blijven. Nadat een ont-
vangstbevestiging van de inspecteur is ontvangen, behoeft ook een 
rittenregistratie in principe niet meer te worden bijgehouden. Slechts 
ingeval de inspecteur vermoedt dat de bestelauto voor een bepaalde 
rit wel voor privédoeleinden is gebruikt, is het aan de belastingplich-
tige om aan te tonen dat de desbetreffende rit een zakelijk karakter 
draagt. Het geheel niet registreren van het zakelijke gebruik van de 
bestelauto is hiermee niet zonder risico nu het ontbreken van vol-
doende bewijs ertoe leidt dat de bestelauto wordt geacht op jaarbasis 
voor meer dan 500 kilometer voor privédoeleinden te zijn gebruikt en 
bijtelling derhalve overeenkomstig het eerste lid van art. 3.20 Wet IB 
plaatsvindt. 
 
De wijze waarop een verklaring uitsluitend zakelijk gebruik bestelauto 
kan worden afgegeven, is neergelegd in art. 12bis UBIB 2001. Op 
grond van het tweede en derde lid van art. 12bis UBIB 2001 is de 
belastingplichtige verplicht om, voordat met de bestelauto waarop de 
verklaring ziet voor privédoeleinden wordt gereden, via het digitaal 
beschikbare modelformulier aan de inspecteur mede te delen dat de 
verklaring wordt ingetrokken. Het niet (tijdig) of niet op de voorge-
schreven wijze doen van de melding wordt ingevolge het vierde lid 
aangemerkt als overtreding.  
 
De uitwerking voor de loonbelasting is opgenomen in art. 9 UBLB 
1965. Dit bepaalt dat de mededeling (van intrekking) geschiedt door 
tussenkomst van de inhoudingsplichtige. Op laatstgenoemde rust 
bovendien de verplichting om in de situatie dat hij weet of vermoedt 
dat de werknemer met de bestelauto voor privédoeleinden heeft ge-
reden, een schriftelijke mededeling te doen van het ten onrechte niet 
intrekken van de verklaring door de betreffende werknemer. Deze 
mededeling dient in ieder geval de naam, het adres, het burgerservi-
cenummer c.q. het sociaal-fiscaalnummer van de werknemer alsmede 
het kenteken van de bestelauto te bevatten.  
 
  



Ten aanzien van de mededelingsplicht bij een vermoeden van privé-
gebruik, merken Van Eijsden en Verhage mijns inziens terecht op dat 
een dergelijke verplichting niet binnen de tekst van art. 10a AWR lijkt 
te passen nu dit artikel slechts spreekt over 'bekendheid' met bepaal-
de informatie.13 Het zou de voorkeur hebben verdiend om de ver-
plichting voor de inhoudingsplichtige ook in dit geval te beperken tot 
het geval waarin de inhoudingsplichtige weet dat met de bestelauto 
voor privédoeleinden is gereden. Van Eijsden en Verhage stellen dan 
ook dat de inhoudingsplichtige zijn melding overeenkomstig art. 10a 
AWR tot deze situatie zou moeten beperken. Zulks temeer nu het lijkt 
alsof de inspecteur ingevolge het zesde lid van art. 9 UBLB - ook op 
basis van het gemelde vermoeden - bij voor bezwaar vatbare be-
schikking zal beslissen dat de verklaring geacht wordt te zijn inge-
trokken met ingang van de dag na die van de dagtekening van de 
beschikking.  
 
Naar mijn mening zal op de inhoudingsplichtige die op basis van de 
feiten en omstandigheden van het geval logischerwijs kan vermoeden 
dat sprake is van privégebruik, een bepaalde onderzoeksplicht rusten. 
Slechts indien de werknemer desgevraagd een plausibele verklaring 
weet te geven, heeft de inhoudingsplichtige mijns inziens aan zijn 
onderzoeksplicht voldaan en behoeft niet te worden gemeld. Het ver-
dient dan uiteraard aanbeveling om een en ander in het betreffende 
personeelsdossier te documenteren. 
 
2.4.2. Verklaring geen privégebruik 
 

Hoewel de informatieverplichting met name ziet op regelingen die 
gelijktijdig met art. 10a AWR werden ingevoerd, is ervoor gekozen 
om de reeds bestaande 'verklaring geen privégebruik', mede gezien 
de overeenkomsten met de hiervoor besproken verklaring uitsluitend 
zakelijk gebruik, ook onder de werking van art. 10a AWR te bren-
gen.14 Ingevolge art. 8 UBLB is de werknemer daarom gehouden om 
zelf, voordat met de auto waarop de verklaring ziet op kalenderjaar-
basis voor meer dan 500 kilometer voor privédoeleinden wordt gere-
den, via het digitale modelformulier aan de inspecteur mede te delen 
dat hij de verklaring intrekt. In tegenstelling tot de 'verklaring uitslui-
tend zakelijk gebruik bestelauto', is bij de verklaring geen privége-
bruik dus geen tussenkomst van de inhoudingsplichtige vereist.  
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 J.A.R. van Eijsden en S.A. Verhage, 'De nieuwe informatieverplichting', WFR 
 2011/1655.  
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 Kamerstukken II 2011/12, 33 004, nr. 3, p. 57.  



2.4.3. Bestrijding van de Edelweissroute 
 

Bij amendement van Braakhuis en Bashir is in de 'Overige fiscale 
maatregelen 2011' voorgesteld om gebruik van de zogenaamde 
Edelweissroute tegen te gaan.15 Door middel van deze 'vermeende'16 
route zou het namelijk mogelijk zijn geweest om erfbelasting over 
zwart vermogen van de erflater te ontduiken doordat de executeur dit 
vermogen op voorafgaand verzoek van de erflater, niet in de aangifte 
erfbelasting vermeldde en het bestaan ervan vervolgens gedurende 
de navorderingstermijn van 12 jaar voor de erfgenamen verzweeg. 
Pas zodra de navorderingstermijn was verlopen, bracht de executeur 
de (onwetende) erfgenamen van het verzwegen vermogen op de 
hoogte, zodat hen geen verwijt kon worden gemaakt van een onjuist 
gedane aangifte.17 Door de toepassing van art. 10a AWR op deze si-
tuatie, is de erfgenaam thans onder meer verplicht om mededeling te 
doen en alsnog de juiste en volledige inlichtingen te verstrekken zo-
dra hij erachter komt dat de oorspronkelijke aangifte niet (juist) of 
onvolledig is gedaan. Deze verplichting is thans neergelegd in art. 
10c UBSW en sluit voor wat betreft de voorwaarden gedeeltelijk aan 
bij de vereisten voor de vrijwillige verbetering. Zo dient de belasting-
plichtige naast de mededeling eveneens alsnog de juiste en volledige 
inlichtingen, gegevens of aanwijzingen te verstrekken vóórdat hij 
weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat de inspecteur met de des-
betreffende onjuistheid of onvolledigheid bekend is of bekend zal 
worden. Heeft de erfgenaam de mededeling tijdig gedaan, dan kan in 
beginsel geen boete worden opgelegd voor het niet voldoen aan de 
informatieverplichting.  
 
Vraag is echter of dan eveneens sprake is van een vrijwillige verbete-
ring voor bijvoorbeeld een in eerste instantie opzettelijk onjuist geda-
ne aangifte erfbelasting nu de vereiste 'vrijwilligheid' teniet wordt 
gedaan door art. 10a AWR.18  
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weiss', WFR 2010/1620.  
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 Vgl. F.J.P.M. Haas en D.N.N. Jansen, 'You have the right to remain silent; of 

 toch niet?', TFB 2008/04  met betrekking tot de verplichte suppletieaangifte.  



In dat verband kan onder meer worden gewezen op het arrest van de 
Hoge Raad van 22 juni 2007 waarin in geschil was of een vrijwillige 
verbetering van een S&O-afdrachtvermindering had plaatsgevon-
den.19 De Hoge Raad overwoog daaromtrent als volgt:  
 
"De inhoudingsplichtige aan wie een S&O-verklaring is afgegeven, is 
ingevolge artikel 22, lid 1, WVA verplicht binnen vier maanden na 
afloop van het kalenderjaar aangifte te doen als bedoeld in dat arti-
kellid. Het nakomen van deze verplichting kan niet worden aange-
merkt als een 'vrijwillige verbetering' van het bedrag van de in het 
vorige jaar toegepaste voorlopige S&O-afdrachtverminderingen. Dat 
geldt ook voor een na afloop van die termijn ingezonden aanpassing 
van die aangifte." 
 
In vorenstaande casus stond de verplichting tot herstel aldus een 
succesvol beroep op de inkeerbepalingen in de weg. Nu met de invoe-
ring van art. 10c UBSW eveneens een verplichting tot verbetering is 
ingevoerd, zou naar analogie van dit arrest sprake kunnen zijn van 
een situatie waarin het alsnog verstrekken van juiste inlichtingen niet 
heeft te gelden als een vrijwillige verbetering van de aangifte. Enig 
houvast biedt hier wellicht de memorie van toelichting bij art. 10a 
AWR waarin door de wetgever is overwogen dat indien de erfgenaam 
tijdig aan zijn informatieverplichting voldoet, de inkeerregeling op de 
aangifte erfbelasting van toepassing is.20 
 
Een verstrekking van de juiste inlichtingen op de voet van art. 10c 
UBSW heeft mijns inziens niet direct invloed op de toepassing van de 
inkeerbepaling voor bijvoorbeeld de inkomstenbelasting. Ten aanzien 
van de correctie van de aangiften inkomstenbelasting is in de memo-
rie van toelichting bij art. 10a AWR verwezen naar de voorgeschreven 
'verklaring vrijwillige verbetering buitenlands vermogen' waarvan 
voor de erfbelasting een soortgelijk formulier zou worden ontwik-
keld.21 De belastingplichtige doet er dan ook verstandig aan om bij de 
mededeling van art. 10c UBSW eveneens expliciet een beroep te 
doen op de vrijwillige verbetering voor de inkomstenbelasting dan wel 
de eventuele andere belastingmiddelen. 
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2.4.4. De suppletie in de omzetbelasting 
 

Met de invoering van art. 15 UBOB heeft het kabinet de supple-
tie(aangifte) onder de werking van de informatieverplichting van art. 
10a AWR gebracht. De belastingplichtige die constateert dat hij een 
aangifte over een tijdvak in de vijf voorafgaande kalenderjaren on-
juist of onvolledig heeft gedaan en daarmee te veel of te weinig be-
lasting heeft betaald, is met deze bepaling verplicht om alsnog bij 
wijze van suppletie de juiste en volledige gegevens en inlichtingen te 
verstrekken.  
 
Opvallend is in dit kader dat de suppletie wettelijk gezien niet als 
aangifte kwalificeert en verder ook niet in de wet is omschreven.22 In 
antwoord op vragen van het Tweede Kamerlid Reitsma, omschrijft de 
toenmalige staatssecretaris van Financiën, de heer Bos, de suppletie-
aangifte in 2000 als het verbeteren van de aangiften omzetbelasting 
van het desbetreffende jaar door middel van een aanvullende opga-
ve.23 Art. 15, lid 3, UBOB vereist echter dat deze suppletie c.q. deze 
opgave wordt gedaan op de door de inspecteur aangewezen wijze. In 
de praktijk betekent dit dat voor suppleties van € 1.000,- of meer 
aan te veel of te weinig betaalde omzetbelasting, gebruik moet wor-
den gemaakt van het suppletieformulier zoals onder meer is terug te 
vinden op het beveiligde gedeelte van de internetsite van de Belas-
tingdienst. De suppleties van minder dan € 1.000,- kunnen momen-
teel worden verrekend in de eerstvolgende aangifte omzetbelasting.  
 
Ingevolge het eerste en tweede lid van art. 15 UBOB moet de supple-
tie worden gedaan zodra de onjuistheid of onvolledigheid wordt ge-
constateerd doch uiterlijk voordat de belastingplichtige weet of rede-
lijkerwijs moet vermoeden dat de inspecteur met de desbetreffende 
onjuistheid of onvolledigheid bekend is of zal worden. Een tijdige 
suppletie zal in beginsel worden aangemerkt als een verzoek tot het 
opleggen van een naheffingsaanslag dan wel een (meestal te laat) 
bezwaar tegen de eigen aangifte dat als een verzoek tot ambtshalve 
vermindering (ex. art. 65 AWR) dient te worden aangemerkt.24  
 
Net als bij de meldingsplicht voor de erfbelasting is het de vraag of de 
verplichting tot het doen van een suppletieaangifte aan een vrijwillige 
verbetering in de weg staat.  
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Daar lijkt op basis van het eerder besproken arrest van de Hoge Raad 
van 22 juni 2007 veel voor te zeggen. Indien hiervan uit wordt ge-
gaan, is het de vraag of de verplichting tot het doen van een supple-
tieaangifte in strijd komt met art. 6 EVRM en, meer specifiek, het 
nemo tenetur beginsel.25 Haas en Jansen merken in dit verband op 
dat deze verplichting "op zichzelf niet in strijd is met art. 6 EVRM en 
nakoming daarvan met boeten mag worden afgedwongen". Wel zal 
de verklaring van de belastingplichtige dat in het verleden te weinig 
belasting is voldaan, niet mogen worden gebruikt voor de motivering 
van boeten voor het niet (tijdig) betalen van belasting.  
 
 
2.5. Het niet naleven van de informatieverplichting 

 

Op grond van het bepaalde in het derde lid van art. 10a AWR kan het 
niet, niet juist of niet tijdig nakomen van de informatieverplichting bij 
algemene maatregel van bestuur worden aangemerkt als overtreding. 
Hiervoor is vereist dat sprake is van opzet of grove schuld van de 
belastingplichtige of inhoudingsplichtige. Ter zake van deze overtre-
ding kan dan een bestuurlijke boete worden opgelegd van maximaal 
100 procent van het bedrag aan belasting dat als gevolg van het niet 
nakomen van de verplichting niet is of zou zijn geheven. 
 
Zowel voor de verklaring uitsluitend zakelijk gebruik bestelauto voor 
de inkomstenbelasting, de verklaring uitsluitend zakelijk gebruik be-
stelauto voor de loonbelasting, de verklaring geen privégebruik auto 
als de suppletie omzetbelasting wordt het niet, niet op voorgeschre-
ven wijze of niet tijdig doen van de mededeling aangemerkt als over-
treding als bedoeld in art. 10a, lid 3, AWR.  
 
Slechts de informatieverplichting voor de erfbelasting wijkt voor wat 
betreft de strafbaarstelling af. Zo wordt namelijk niet het 'niet op 
voorgeschreven' doen van de mededeling als overtreding aangemerkt 
maar spreekt het derde lid van art. 10c UBSW over het onjuist of on-
volledig zijn van de melding.26  
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De termijn voor het opleggen van de vergrijpboete vervalt voor de 
omzetbelasting door verloop van vijf jaren na afloop van het kalen-
derjaar waarin de belastingschuld is ontstaan of de teruggaaf is ver-
leend en voor de inkomsten- en loonbelasting door verloop van vijf 
jaren na afloop van het kalenderjaar waarin de verplichting tot het 
doen van de mededeling is ontstaan. Slechts de melding voor de erf-
belasting is 'een vreemde eend in de bijt'. De wijziging van art. 66 Sw 
heeft er namelijk toe geleid dat de bevoegdheid tot navordering van 
erfbelasting ingeval van niet, niet juist of onvolledig aangegeven bui-
tenlands vermogen, niet komt te vervallen.27 Door het ontbreken van 
een afwijkende termijn, is zowel de vergrijpboete bij navordering als 
de vergrijpboete wegens het niet (tijdig), niet juist of niet volledig 
nakomen van de informatieverplichting daarmee evenmin aan een 
termijn gebonden.28 Dit gaat mijns inziens wel erg ver. Vorenbedoel-
de (beboetbare) gedragingen worden hiermee qua verjaringstermijn 
immers op gelijke voet geplaatst met misdrijven waarop levenslange 
gevangenisstraf is gesteld.29 Het is dan ook maar de vraag in hoever-
re de onbeperkte navorderingstermijn houdbaar is naar Europees 
recht.30 
 
Doordat de informatieverplichting van art. 10a AWR een nieuw straf-
baar feit met een eigen boete oplevert, bestaat het risico van dubbele 
of excessieve bestraffing.31 De NOB heeft in zijn commentaar het 
voorbeeld gegeven van de leaserijder die opzettelijk een onjuiste ver-
klaring geen privégebruik afgeeft en zodoende te weinig belasting 
betaalt. De omstandigheid dat dit opzettelijk geschiedt, impliceert 
eveneens dat de leaserijder in beginsel niet aan zijn meldingsplicht 
zal hebben voldaan.32 In een dergelijk geval zal naast de boete van 
80 procent voor het (gedeeltelijk) niet betalen van belasting kunnen 
cumuleren met de boete voor het opzettelijk niet voldoen aan de in-
formatieverplichting.  
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In reactie op de vragen van de NOB en de Kamer, heeft de Staatsse-
cretaris ten tijde van het wetgevingsproces reeds opgemerkt dat er 
gevallen denkbaar zijn waarbij de samenloop tussen vergrijpboetes 
kan leiden tot (een vorm van) dubbele bestraffing en is toegezegd dat 
deze samenloop in het BBBB zou worden weggenomen. Deze toezeg-
ging van de Staatssecretaris is thans uitgewerkt in par. 28a BBBB. 
Hierin is namelijk bepaald dat indien sprake is van een samenloop 
tussen het niet nakomen van de informatieverplichting enerzijds en 
een aangifte- en/of betalingsverplichting anderzijds, twee afzonderlij-
ke vergrijpboetes zullen worden opgelegd met dien verstande dat de 
gezamenlijke hoogte van de boetes niet het wettelijk maximum van 
de hoogst begane, beboetbare gedraging te boven gaat. Een uitzon-
dering op deze beperking van de samenloop wordt echter gegeven in 
het tweede en derde lid. Het maximum bij samenloop is namelijk niet 
van toepassing indien de tweede beboetbare gedraging wordt begaan 
nadat ter zake van de eerste gedraging reeds een vergrijpboete is 
opgelegd dan wel de gedragingen worden begaan door verschillende 
belanghebbenden.  
 
De regeling met betrekking tot de erfbelasting laat overigens in theo-
rie de mogelijkheid tot excessieve bestraffing. Zo kan het opzettelijk 
of grof schuldig niet (tijdig), onjuist of onvolledig doen van de mede-
deling van art. 10c UBSW worden bestraft met een vergrijpboete van 
ten hoogste 100 procent van 'het bedrag aan belasting dat als gevolg 
van het niet nakomen van de (…) bedoelde verplichting niet is of zou 
zijn geheven'. 
 
Doordat er in het geval van de erfbelasting verschillende erfgenamen 
kunnen zijn, ontstaat er een discrepantie tussen het bedrag aan be-
lasting dat door het niet melden 'niet is of zou zijn geheven' en het 
voordeel voor de individuele erfgenaam. Als voorbeeld kan worden 
gedacht aan de casus waarin een viertal kinderen (de erfgenamen) 
een aantal jaren na het doen van de aangifte erfbelasting erachter 
komt dat de nalatenschap eveneens een fiscaal niet-verantwoord 
banktegoed in Zwitserland betreft. Indien de erfgenamen ervoor kie-
zen om niet alsnog de juiste en volledige inlichtingen en gegevens te 
verstrekken, riskeren zij een vergrijpboete vanwege het schenden 
van de informatieplicht van art. 10a AWR. Als de Belastingdienst dan 
op enig moment op de hoogte raakt van het verzwegen vermogen, 
zal mogelijk een vergrijpboete worden opgelegd. Nu de grondslag 
wordt gevormd door het bedrag dat door de schending van de infor-
matieverplichting niet is of zou zijn geheven en dit bedrag gelijk is 
aan de verschuldigde belasting over de gehele nalatenschap, ontstaat 
de situatie waarin bij ieder van de erfgenamen een boete wordt opge-
legd die hun persoonlijke 'voordeel' ver overstijgt. 



2.6. Overgangsrecht 

 

Bij de invoering van de nieuwe informatieverplichting is eveneens 
ingegaan op vragen omtrent mogelijke terugwerkende kracht. Ten 
aanzien van de verschillende gevallen geldt het volgende. 
 
De verplichting tot het doen van een mededeling omtrent het (laten) 
intrekken van de verklaring geen privégebruik en verklaring uitslui-
tend zakelijk gebruik bestelauto gelden voor tijdvakken die aanvan-
gen op of na 1 januari 2012 waardoor geen sprake kan zijn van te-
rugwerkende kracht.   
 
Ten aanzien van de Edelweissroute heeft het kabinet desgevraagd 
opgemerkt dat de informatieverplichting ook dient te gelden voor 
oudere gevallen nu sprake is van fraudebestrijding. Het kan in de 
opinie van het kabinet immers niet de bedoeling zijn dat 'oude' frau-
degevallen niet gemeld moeten worden.33 Het is de vraag of hiermee 
ook voor de aanpassing van de navorderingstermijn terugwerkende 
kracht wordt beoogd. Het kan mijns inziens niet de bedoeling zijn dat 
reeds verjaarde gevallen door de wetswijziging weer herleven en 
daarenboven onder de meldingsplicht vallen. Een mogelijk argument 
tegen een dergelijk vergaande terugwerkende kracht van de heffing 
en informatieverplichting kan wellicht worden gevonden in het struc-
turele gebruik van het begrip 'erfbelasting', deze kende de fiscale 
wetgeving tot 1 januari 2010 immers nog niet.34 
 
Met betrekking tot de suppletieverplichting voor de omzetbelasting is 
opgemerkt dat deze geldt voor alle suppleties die vanaf 1 januari 
2012 kunnen en moeten worden gedaan, ongeacht het tijdstip waar-
op de suppletie betrekking heeft.35 Indien thans wordt geconstateerd 
dat bijvoorbeeld over een tijdvak in 2008 te weinig omzetbelasting is 
betaald, zal dus tijdig een suppletie moeten worden ingediend. Pro-
blemen kunnen ontstaan wanneer een eerdere aangifte omzetbelas-
ting door recente jurisprudentie onjuist blijkt te zijn. Het ware dan 
ook beter geweest als de verplichting tot suppletie - net als de ver-
klaringen ten aanzien van de (bestel)auto - van toepassing zou zijn 
geweest op handelingen na 1 januari 2012.36 
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2.7. Ten slotte 

 

Art. 10a AWR is vormgegeven als een algemene delegatiebepaling en 
geeft een actieve informatieverplichting voor de belasting- en inhou-
dingsplichtige. Momenteel zijn er vier gevallen waarop de informatie-
verplichting van toepassing is verklaard. Niettemin bestaat door de 
huidige vormgeving van art. 10a AWR voor de regering de mogelijk-
heid om nieuwe gevallen onder de werking van de informatieverplich-
ting te brengen. Aan de toezegging dat er op korte termijn geen 
nieuwe verplichtingen zullen volgen, kan weinig waarde worden toe-
gekend. Het gevaar van een dergelijke, eenvoudige, uitbreidingsmo-
gelijkheid is onder meer gelegen in de mogelijkheid om het niet na-
komen van de verplichting aan te merken als overtreding. Het opzet-
telijk of grof schuldig niet voldoen aan deze informatieverplichting 
vormt immers een vergrijp ten aanzien waarvan een boete kan wor-
den opgelegd van ten hoogste 100 procent van het bedrag aan belas-
ting dat als gevolg van het niet nakomen van de informatieverplich-
ting niet is of zou zijn geheven.  



Hoofdstuk 3  
 

De informatieverplichting van art. 47 AWR 

 

mr. Martijn Weijers 

 

 

 

3.1. Inleiding 

 

Zoals in het hoofdstuk over de aangifteverplichting reeds is opge-
merkt, is de belastingaangifte ongetwijfeld de meest massale vorm 
van informatieverstrekking door belastingplichtigen. Hoewel de in-
specteur in het overgrote deel van de gevallen op basis van de infor-
matie in de aangifte zal kunnen overgaan tot het opleggen van een 
aanslag, komt het met enige regelmaat voor dat de inspecteur aan-
vullende informatie nodig heeft. Daartoe zal de inspecteur dan vragen 
willen stellen of informatie willen opvragen. De verplichting om aan 
die verzoeken gehoor te geven, is ten aanzien van de eigen belas-
tingheffing van de 'bevraagde' neergelegd in art. 47 AWR.  
 
In dit hoofdstuk zal op de reikwijdte van deze informatieverplichting 
uit art. 47 AWR worden ingegaan. De eisen die aan de te verstrekken 
gegevens en inlichtingen mogen worden gesteld en de sancties die 
staan op het niet naleven van de informatieverplichting van art. 47 
AWR komen vervolgens aan bod in respectievelijk hoofdstuk 4 en 
hoofdstuk 14.  
 
 
3.2. Wettelijk kader van art. 47 AWR 

 

3.2.1. Gegevens, inlichtingen, boeken, bescheiden en andere ge-

gevensdragers 

 
Op basis van art. 47 AWR is een ieder gehouden om desgevraagd aan 
de inspecteur de gegevens en inlichtingen te verstrekken die voor de 
belastingheffing te zijnen aanzien van belang kunnen zijn (ook wel de 
actieve informatieverplichting)1 alsmede de boeken, bescheiden en 
andere gegevensdragers of de inhoud daarvan - zulks ter keuze van 
de inspecteur - waarvan de raadpleging van belang kan zijn voor de 
vaststelling van de feiten welke invloed kunnen uitoefenen op de be-
lastingheffing te zijnen aanzien, voor dit doel beschikbaar te stellen 
(de passieve informatieverplichting).  
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3.2.2. Gegevens en inlichtingen 

 
De verplichting van de bevraagde om te voldoen aan een verzoek om 
gegevens en inlichtingen is neergelegd in het eerste lid, onder a van 
art. 47 AWR. Het verzoek om gegevens en inlichtingen, moet dan zijn 
gericht op de vaststelling van feiten. Vragen naar juridische kwalifica-
ties vallen daarmee buiten het bereik van art. 47 AWR.2 De vraag of 
de belastingplichtige wil mededelen of er naar zijn mening sprake is 
van een lucratief belang in de zin van art. 3.92b Wet IB, mag dus niet 
op de voet van art. 47 AWR worden gesteld.  
 
Dat niet altijd op voorhand duidelijk is of het gaat om een vraag naar 
de feiten, komt onder meer naar voren in de uitspraak van Hof Am-
sterdam van 25 oktober 2006.3 In deze uitspraak was sprake van een 
situatie waarin de inspecteur het standpunt had ingenomen dat be-
langhebbende niet had voldaan aan de informatieplicht van art. 47 
AWR nu zij niet aannemelijk had gemaakt dat de in geschil zijnde 
kosten haar 'aangingen'. Het hof stelde in zijn overweging met be-
trekking tot de informatieverplichting van art. 47 AWR expliciet voor-
op "dat deze verplichting betrekking heeft op gegevens van feitelijke 
aard zodat de inspecteur zich bij de uitoefening van de bevoegdheden 

die hij aan de artikel 47 en volgende van de AWR ontleent - zoveel 

mogelijk (het onderscheid tussen feit en opinie is niet zelden nogal 

diffuus) - op gegevens van feitelijke aard dient te richten".4 Door van 
belanghebbende te verlangen dat zij aannemelijk maakt dat de in 
geschil zijnde kosten haar 'aangingen', had de inspecteur zich - aldus 
het hof - niet tot een vraag omtrent feiten beperkt. Nu de gestelde 
vraag zodanig was verweven met (verdedigbare) opvattingen over de 
uitleg van het in dat geval geldende materiële belastingrecht, kon het 
eventueel niet aannemelijk maken dat die kosten haar 'aangaan' niet 
als een niet-nakomen van de informatieplicht worden beschouwd. De 
overweging is in cassatie in stand gelaten.5 
 
Omwille van de leesbaarheid zal in het vervolg van dit hoofdstuk 
worden gesproken over inlichtingen. Behoudens het geval waarin an-
ders wordt aangegeven, wordt daarmee dan eveneens 'gegevens' 
bedoeld. 
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 Vgl. o.a. L.A. de Blieck e.a, Algemene wet inzake rijksbelastingen, Deventer: 

Kluwer 2011, p. 140; M. Pelinck, Hoofdzaken formeel belastingrecht, Den 
Haag: Boom fiscale uitgevers 2012, p. 96; R. Happé 'De inzageverplichting ter 
discussie' WFR 2001/429. 

3
 Hof Amsterdam 25 oktober 2006, LJN AZ2716.  

4
 Zie r.o. 5.2.5. 

5
 HR 30 januari 2009, BNB 2009/190 m.nt. O.C.R. Marres. 



3.2.3. Boeken, bescheiden en andere gegevensdragers 

 
Onderdeel b van art. 47, lid 1, AWR regelt de verplichting om boeken, 
bescheiden en andere gegevensdragers beschikbaar te stellen. Voor-
waarde is daarbij dat de raadpleging daarvan van belang kan zijn 
voor de vaststelling van de feiten welke invloed kunnen uitoefenen op 
de belastingheffing.  
 
Bij de totstandkoming van deze bepaling, heeft de wetgever het oog 
gehad op een ruime opvatting van het begrip 'boeken, bescheiden en 
andere gegevensdragers'. Hieronder vallen niet alleen de schriftelijke 
stukken6 zoals de (klad)boekhouding, kassarol, nota's, akten, brie-
ven, notulen, verslagen7 etc., maar ook digitale gegevensdragers zo-
als bijvoorbeeld dvd's, usb-stick's, e-mailbestanden alsmede de in 
computergeheugens vastgelegde informatie.8 Vereist is slechts dat de 
(informatie op de) gegevensdrager van belang kan zijn voor de belas-
tingheffing. Munten en bankbiljetten zijn bij wijze van voorbeeld niet 
aan te merken als boeken of bescheiden.9  
 
Met de toevoeging van de term 'andere gegevensdragers' (voorheen: 
informatiedrager) heeft de wetgever getracht om te anticiperen op 
allerlei nieuwe (technologische) ontwikkelingen.10 Het is dan ook de 
bedoeling om hieronder elke drager van gegevens - ongeacht de fy-
sieke verschijningsvorm en toegepast schrift - te verstaan.11 Een 
vraag dan kan worden gesteld, is of een (externe) harde schijf 'an 
sich' of een (virtuele) pc kwalificeert als gegevensdrager in de zin van 
art. 47, lid 1, onder b AWR. Mijns inziens dient dat niet het geval te 
zijn.12 
 
Op een harde schijf staan namelijk veelal bestanden die op zichzelf 
weer kunnen kwalificeren als (kopieën van) boeken, bescheiden of 
gegevensdragers (o.a. e-mailbestanden, Excel-bestanden, scans van 
jaarrekeningen etc.).  

                                                           
6
 Kamerstukken II 1988/89, 21 287, nr. 3, p. 8. 

7
 HR 23 september 2005, BNB 2006/21. 

8
  Kamerstukken II 1988/89, 21 287, nr. 3, p. 21. 

9
 HR 4 februari 1987, nr. 23 988, BNB 1987/159, r.o. 4.1. 
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 Vgl. o.a. Kamerstukken II 1988/89, 21 287, nr. 3, p. 8. 
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  Gezien de ruime betekenis, zal in het verdere verloop van dit hoofdstuk het 

begrip 'gegevensdragers' worden gebezigd. Hiermee wordt, tenzij anders 
wordt aangegeven, eveneens boeken en bescheiden bedoeld. 

12  Zie ook M.W.C. Feteris, Formeel Belastingrecht, Deventer: Kluwer 2007, p. 
275 onder verwijzing naar R.N.J. Kamerling en J.A.M. van der Putten, WFR 
1995/6161, p. 1144 en J.E.A.M. van Dijck, WFR 1999/6339, p. 618. 



Daarnaast zal het niet zelden voorkomen dat op diezelfde harde schijf 
ook bestanden (of gegevensdragers) voorkomen die niet van belang 
kunnen zijn voor de belastingheffing. De harde schrijf kan dan veel-
eer worden gezien als de digitale omgeving waarbinnen zich de ver-
scheidene gegevensdragers bevinden. Het is dan aan de inspecteur 
om binnen die omgeving aan te geven welke gegevens hij wenst in te 
zien.13 

3.2.4. Een 'ieder' 

 

De verplichting om inlichtingen of (inzage in) gegevensdragers te 
verstrekken, strekt zich uit tot eenieder ten aanzien van wie deze 
inlichtingen dan wel (de inhoud van de) gegevensdragers van belang 
kunnen zijn voor diens eigen belastingheffing.  
 
Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen natuurlijke of rechtsper-
sonen en de landgrens vormt evenmin een beperking. Omdat bewust 
voor het begrip 'ieder' en niet voor 'belastingplichtige' of 'inhoudings-
plichtige' is gekozen, hoeft niet op voorhand vast te staan dat degene 
aan wie de inlichtingen of gegevensdragers worden gevraagd ook 
daadwerkelijk belastingplichtig is. Dat kan immers een omstandigheid 
zijn die onderwerp van onderzoek vormt. Zodra de inspecteur zich 
redelijkerwijs op het standpunt kan stellen dat de gevraagde informa-
tie van belang kán zijn, kan degene die in het kader van art. 47 AWR 
wordt bevraagd de verplichting tot beantwoording derhalve niet zo-
maar naast zich neer leggen met een enkele mededeling dat van een 
belastingplicht naar zijn mening geen sprake is.14 
 
Naast degene wiens eigen belastingheffing het betreft, zijn ook der-
den in sommige gevallen gehouden om informatie te verstrekken. 
Art. 47, lid 2, AWR bepaalt namelijk dat ingeval de belastingwet aan-
gelegenheden van een derde aanmerkt als aangelegenheden van de-
gene die vermoedelijk belastingplichtig is, voor die aangelegenheden 
gelijke verplichtingen gelden voor die derde.  
 
Een dergelijke situatie doet zich onder meer voor bij fiscaal partners 
met gemeenschappelijke inkomensbestanddelen (art. 2.17 Wet IB) of 
in de situatie waarin inkomensbestanddelen van een minderjarig kind 
worden toegerekend aan de ouder die het gezag over het kind uitoe-
fent (art. 2.15 Wet IB).  
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In deze situaties zijn dus ook de partner en (de wettelijke vertegen-
woordiger van)15 het minderjarige kind verplicht om over deze aange-
legenheid aan het verzoek om informatie te voldoen. 

Ten slotte is in art. 48 AWR bepaald dat de verplichting tot beschik-
baarstelling van (de inhoud van) gegevensdragers van art. 47, lid 1, 
onder b, AWR zich eveneens uitstrekt tot een derde bij wie zich deze 
gegevensdragers bevinden. Op deze manier wordt bereikt dat ook in 
de situatie waarin een bepaalde gegevensdrager zich bijvoorbeeld bij 
het administratie- of boekhoudkantoor van de ondernemer bevindt, 
op eenvoudige wijze kan worden verzocht om deze beschikbaar te 
stellen. In de praktijk kwam het namelijk voor dat de ondernemer in 
een aantal gevallen geen beschikking kon krijgen over zijn admi-
nistratie, omdat bijvoorbeeld zijn administratie- of boekhoudkantoor 
zich beriep op het retentierecht in verband met onbetaald gebleven 
declaraties.  
 
Gezien de achtergrond van art. 48 AWR dient het begrip 'derde' mijns 
inziens beperkt te worden ingevuld. Dat wil zeggen dat de reikwijdte 
dient te worden beperkt tot de gevallen waarin personen de gege-
vensdragers met een voor de belastingwet functioneel doel onder zich 
hebben (bijv. in het kader, of ten behoeve, van de bewaar- c.q. ad-
ministratieplicht).16 Een postbezorger die bepaalde stukken onder 
zich heeft, kan dan ook niet worden aangemerkt als 'derde' in de zin 
van art. 48 AWR. 
 
Volledigheidshalve zij hier overigens nog opgemerkt dat onder gege-
vensdragers in dit verband eveneens worden verstaan de gegevens-
dragers 'die, ofschoon zij in civielrechtelijke zin toebehoren aan het 
administratiekantoor of het servicebureau dat in opdracht van een 

cliënt een administratie voert, functioneel behoren tot de administra-

tie van de betrokken opdrachtgever'.17  
 
3.2.5. 'Desgevraagd gehouden' 
 
Nu is vastgesteld wie onder de informatieverplichting van art. 47 
AWR vallen, is het van belang om nader in te gaan op het moment 
waarop die verplichting in het leven wordt geroepen. 
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 Art. 43 AWR. 
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 De Vakstudie Algemeen Deel spreekt over functioneel in aantekening 1.1 bij 
art. 48 AWR. 
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 Kamerstukken II 1988/89, 21 287, nr. 3, p. 21–22.  



De wet spreekt over 'desgevraagd'. Hieruit volgt dat de verplichting 
pas ontstaat nadat de inspecteur om verstrekking of het beschikbaar 
stellen van deze gegevens heeft verzocht. Zonder een vraag of een 
verzoek is in principe niemand verplicht om op de voet van art. 47 
AWR, en dus uit eigen beweging, informatie te verstrekken. Slechts in 
een aantal specifiek genoemde gevallen geldt momenteel op de voet 
van art. 28a Wet LB en art. 10a AWR een verplichting tot 'spontane' 
informatieverstrekking.18  
 
De wijze waarop de inspecteur om de gegevens en inlichtingen kan 
verzoeken, is niet in de wet gegeven en is in beginsel dus vormvrij. 
Wel verdient het de voorkeur dat de inspecteur zijn verzoek schrifte-
lijk doet. Ingeval ingrijpende gevolgen zijn verbonden aan het niet-
verstrekken van het gevraagde, kan zelfs van de inspecteur worden 
verwacht dat schriftelijk en expliciet duidelijk maakt wat hij precies 
wil weten en wat het belang van die informatie is.19 In zijn verzoek 
tot verstrekking of het beschikbaar stellen van de gegevens dient de 
inspecteur dan enigszins geconcretiseerd aan te geven wat hij precies 
van de belastingplichtige verlangt. De enkele vraag 'of een belasting-
plichtige nog iets heeft op te merken', voldoet daar in principe niet 
aan. Een (zeer) vrijwillig karakter van de beantwoording van een be-
paald verzoek lijkt dan in de weg te staan aan een schending van art. 
47, lid 1, AWR. Het zal voor de belastingplichtige in een dergelijk ge-
val immers niet aanstonds duidelijk zijn dat er iets van hem wordt 
verwacht.  
 
In dit kader kan onder meer worden gewezen op het arrest van de 
Hoge Raad van 21 maart 2008 waarin de Hoge Raad het begrip 'des-
gevraagd' enigszins inkaderde.20 In de casus die in dat arrest voorlag, 
was sprake van een belanghebbende die een zogenoemde grow- en 
headshop exploiteerde. Nadat een controle had plaatsgevonden, werd 
door de controlerend ambtenaar een conceptrapport opgesteld waarin 
onder meer werd voorgesteld om omzetbelasting na te heffen over 
bepaalde commissiebetalingen.  
 
Hoewel de gemachtigde van belanghebbende in een eerste reactie 
namens belanghebbende op het conceptrapport had gesteld dat de 
commissiebetalingen niet zagen op de door belanghebbende verrichte 
activiteiten doch op activiteiten van een van haar firmanten, is be-
langhebbende later op deze stellingname teruggekomen.  
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Als gevolg van de onjuiste inhoud van de eerste reactie op het con-
trolerapport, werd een naheffingsaanslag opgelegd waarbij de inspec-
teur zich beriep op omkering en verzwaring van de bewijslast. In het 
beroep tegen de deze naheffingsaanslag oordeelde het hof dat be-
langhebbende in strijd met de artt. 47 en 49 AWR inlichtingen had 
verschaft waarvan zij wist dat deze onjuist waren zodat de omkering 
en verzwaring van de bewijslast van art. 27e AWR op het beroep te-
gen de naheffingsaanslag van toepassing was. In haar cassatieberoep 
klaagde belanghebbende onder meer over deze overweging van het 
hof. In de daaropvolgende overwegingen van de Hoge Raad komt 
duidelijk naar voren dat voor het in aanmerking nemen van een 
schending van de verplichting van art. 47, lid 1, AWR is vereist dat 
een verzoek tot verstrekking moet worden gedaan. Nu sprake was 
van een situatie waarin een concept-controlerapport werd toegezon-
den en slechts gelegenheid werd gegeven daarop te reageren, kon dit 
niet worden aangemerkt als een verzoek zoals bedoeld in art. 47, lid 
1, aanhef AWR.  
 
In zijn noot bij vorenbedoeld arrest wijst Feteris in het kader van de 
'vrijwillige beantwoording' op het arrest van de Hoge Raad van 22 
juni 2007.21 In de casus die tot dat arrest heeft geleid was sprake van 
een belanghebbende aan wie aanslagen inkomstenbelasting alsmede 
boetebeschikkingen waren opgelegd. Na 'slechts' tegen de boetebe-
schikkingen bezwaar te hebben gemaakt, stelde belanghebbende in 
beroep bij het hof meer subsidiair dat de inspecteur naar aanleiding 
van de bezwaarschriften in strijd met de artt. 67j (oud) AWR en 6 
EVRM vragen had gesteld zodat de daarop gegeven antwoorden niet 
voor de boeteoplegging mochten worden gebruikt. Het hof verwierp 
dit verweer door onder meer te overwegen dat niet was gebleken dat 
de vragen onder de druk van een antwoordplicht met sanctiedreiging 
waren beantwoord. De beantwoording droeg zodoende een vrijwillig 
karakter.  
 
Nadat de belanghebbende in cassatie eenzelfde klacht opwierp, over-
woog de Hoge Raad ten aanzien daarvan als volgt: "De in geding 
zijnde brieven laten geen andere conclusie toe dan dat de bedoelde 

vragen door de Inspecteur werden gesteld met het oog op de behan-

deling van de ingediende bezwaarschriften derhalve met het oog op 

de beoordeling of de door belanghebbende tegen de boetebeschikking 

ingediende bezwaren konden leiden tot het herroepen van die be-

schikking.  
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Daarmee was, nu de Inspecteur niet in andere zin deed blijken - arti-

kel 47 van de Wet geldt hier niet -, het vrijwillige karakter van de 

beantwoording van de vragen gegeven en mocht de Inspecteur de 

antwoorden bij de beslissing op de bezwaren betrekken." Het cassa-
tieberoep faalde op dit punt. 
 
Uit deze overweging leidt Feteris af dat art. 47 AWR niet geldt bij 
vragen die de inspecteur in de bezwaarfase aan de belastingplichtige 
stelt om te beoordelen of de ingediende bezwaren kunnen leiden tot 
het herroepen van het bestreden besluit. De beantwoording van deze 
vragen zou dan een vrijwillig karakter dragen. Een uitzondering wordt 
naar zijn mening slechts gegeven in de situatie waarin de inspecteur 
voldoende duidelijk maakt dat hij medewerking van de belastingplich-
tige verlangt. In tegenstelling tot Feteris zou ik willen betogen dat bij 
de beoordeling of de ingediende bezwaren kunnen leiden tot het her-
roepen van het bestreden besluit, in beginsel wél sprake is van toe-
passing van art. 47, lid 1, AWR. Zodra een vraag wordt gesteld, is 
een expliciet beroep op art. 47 AWR niet nodig. Een aanwijzing kan 
worden gevonden in het arrest van de Hoge Raad 26 september 2003 
waarin de Hoge Raad overwoog dat "(…) ook tijdens de bezwaarfase 
(…) de inspecteur gerechtigd [is] gebruik te maken van de mogelijk-

heden die artikel 47, lid 1, AWR hem biedt, aangezien ook van inlich-

tingen die worden gevraagd met het oog op de beslissing op een be-

zwaar tegen een aanslag, geldt dat zij van belang kunnen zijn voor 

de belastingheffing."22 Voorts overwoog de Hoge Raad in een arrest 
van recentere datum als volgt: "Aangezien de verplichtingen ingevol-
ge artikel 47 AWR in het kader van de heffing van belasting ook gel-

den tijdens de bezwaarfase en belanghebbende de gevraagde inlich-

tingen niet heeft verstrekt, heeft het Hof terecht de sanctie van arti-

kel 27e, letter b, AWR van toepassing verklaard (vgl. HR 10 februari 

1988, nr. 23 925, BNB 1988/160)."23 
 
De zinsnede uit het arrest van 22 juni 2007 dat art. 47 AWR niet zou 
gelden, ziet mijns inziens aldus op de omstandigheid dat in die casus 
sprake was van bezwaar in een 'zuivere' boeteprocedure.24 In een 
dergelijk geval dient als uitgangspunt te worden genomen dat de 
vraag niet relevant kan zijn voor de belastingheffing nu de beoorde-
ling 'slechts' ziet op het boetecomponent. 
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 HR 26 september 2003, BNB 2004/7. 
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 In zijn noot bij BNB 2007/292 komt De Bont tot eenzelfde conclusie met be-
trekking tot de overweging van de Hoge Raad. Een nadere uiteenzetting van 
die conclusie wordt behandeld in hoofdstuk 15 van dit boek. 



3.2.6. Belang voor de belastingheffing 

 
Zoals al eerder in dit hoofdstuk werd opgemerkt, moeten de ge-
vraagde gegevens en inlichtingen 'van belang kunnen zijn' voor de 
belastingheffing ten aanzien van degene aan wie dit verzoek is ge-
richt. Het belang behoeft aldus niet op voorhand vast te staan.  
 
Zo heeft de Hoge Raad zich in zijn arrest van 8 januari 1986 uitgela-
ten over de ondergrens van het belang in de zin van art. 47 AWR.25 
In de uitspraak waartegen cassatie was ingesteld, had het hof geoor-
deeld dat van een belang als bedoeld in art. 47 AWR niet kan worden 
gesproken ingeval de inspecteur ook op een andere wijze (i.c. zonder 
kennisneming van de ter inzage gevraagde bescheiden) tot een juiste 
feitenvaststelling had kunnen komen. De Hoge Raad oordeelde dat 
een dergelijke uitleg te beperkt is en overwoog dat voor de aanwe-
zigheid van een belang in de zin van art. 47 AWR 'slechts' is vereist 
dat het gevraagde op zichzelf beschouwd van belang kan zijn voor de 
belastingheffing van de betrokken belastingplichtige.26 Indien het be-
lang niet op voorhand blijkt, kan van de inspecteur worden verlangd 
dat hij in ieder geval aangeeft waarin deze is gelegen.27  
 
Voor het bestaan van een verplichting van art. 47 AWR is dan vol-
doende "(…) dat de Inspecteur zich (….) op basis van de hem ter be-

schikking staande informatie in redelijkheid op het standpunt kon 

stellen dat de gevraagde gegevens en inlichtingen van belang zouden 

kunnen zijn."28 Het antwoord op de vraag of de informatie uiteindelijk 
ook van belang is, doet in beginsel niet ter zake.  
 
Een ander voorbeeld waarbij in geschil was of de vragen van belang 
konden zijn voor de eigen belastingheffing van de 'bevraagde', kan 
worden gevonden in het arrest van de Hoge Raad van 28 mei 1986.29  
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 Overigens kan de omstandigheid dat de inspecteur ook op andere wijze over 
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In de casus die in dit arrest voorlag, had de inspecteur naar aanlei-
ding van een advertentie in een dagblad inzake de verhuur van een 
appartement in Israël, vragen gesteld aan belanghebbende nu zij als 
contactpersoon in de advertentie werd genoemd. In antwoord op de 
vragen antwoordde belanghebbende dat zij niet de eigenaresse van 
de flat was en dat het plaatsen van de advertentie een vriendendienst 
was. Nadat de inspecteur aanvullende vragen had gesteld, bleven 
verdere antwoorden uit en legde de inspecteur een navorderings-
gaanslag op waarbij hij zich beriep op omkering en verzwaring van de 
bewijslast.  
 
In de beroepsprocedure bij Hof Amsterdam stelde belanghebbende 
zich, onder verwijzing naar haar aangiften, op het standpunt dat zij 
niet over vermogen of spaarmogelijkheden kon beschikken en daar-
naast niet was gehouden om inlichtingen te verschaffen ten aanzien 
van de belastingheffing van derden. In zijn overweging overwoog het 
hof dat belanghebbende met het plaatsen van de advertentie de 
schijn had gewekt dat zij niet aangegeven inkomsten zou hebben 
genoten en was zij - aldus het hof - gehouden om op te geven voor 
wie zij de advertentie had geplaatst.  
 
In cassatie tegen deze uitspraak overwoog de Hoge Raad dat het hof 
terecht had geoordeeld dat nu de inspecteur inlichtingen had gevor-
derd die van belang konden zijn voor de beoordeling van de door 
haar gewekte schijn en derhalve ten aanzien van haar belastinghef-
fing, belanghebbende niet kon volstaan met de mededeling dat de 
advertentie ten behoeve van een derde was geplaatst zodat zij de 
naam van die derde had moeten opgeven.30  
 
De naam van een derde zal daarentegen niet van belang kunnen zijn 
voor de 'eigen' belastingheffing op het moment dat de inspecteur in 
vorenbedoelde casus van mening is dat het appartementsrecht niet 
aan belanghebbende toekomt en de inkomsten niet door belangheb-
bende zijn genoten.31 In een dergelijke geval zou de vraag naar de 
naam van de derde immers niet meer relevant zijn voor de 'eigen' 
belastingheffing maar is sprake van een vraag ten aanzien van de 
belastingheffing van derden. Een verplichting die enkel op de voet 
van art. 47 AWR niet kan worden opgelegd. 
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 In het arrest HR 1 november 1989, BNB 1990/8 werd de naam van de ver-
meende geldlener van belang geacht voor de belastingheffing.  

31
 Vgl. Hof 's-Hertogenbosch 30 maart 1973, BNB 1974/39. 



3.3. Grenzen aan de informatieverplichting 

 

3.3.1. Algemeen 

 
Uit de strekking van art. 47 AWR volgt voor de inspecteur een ver-
gaande bevoegdheid tot het verzoeken om informatie of (het inzien 
van) gegevensdragers. In de volgende paragrafen wordt daarom stil-
gestaan bij de grenzen die in de jurisprudentie aan art. 47 AWR zijn 
gesteld. Daarnaast wordt de uitoefening van een dergelijke discretio-
naire bevoegdheid ook beheerst door de algemene beginselen van 
behoorlijk bestuur.32 Hierbij kan met name worden gedacht aan het 
zorgvuldigheidsbeginsel, het evenredigheidsbeginsel, het verbod van 
détournement de pouvoir en het motiveringsbeginsel.33 Onder meer 
de invloed van deze beginselen op de eisen die aan de te verstrekken 
inlichtingen en gegevensdragers mogen worden gesteld, zal nader 
worden behandeld in het hoofdstuk over art. 49 AWR. 
 
3.3.2. Beschikken of kunnen beschikken 

 

De keuze om bepaalde inlichtingen of gegevensdragers op te vragen, 
is voorbehouden aan de inspecteur. Zodra de gevraagde informatie 
redelijkerwijs van belang kan zijn voor de belastingheffing, zal de 
'bevraagde' in beginsel verplicht zijn om die informatie te verstrek-
ken. Een verzoek om informatie wil echter niet zeggen dat die infor-
matie ook daadwerkelijk voorhanden is. Als gevolg daarvan strekt de 
verplichting van art. 47 AWR zich 'slechts' uit tot de informatie waar-
over de bevraagde beschikt of waarover hij kan beschikken.  
Zo overwoog de Hoge Raad in zijn arrest van 25 januari 2002 dat: 
"(…) op zichzelf (….) het niet verstrekken van inlichtingen waarover 
de belastingplichtige niet beschikt en niet kan beschikken, niet tot de 

zogenoemde omkering van de bewijslast [leidt]."34 
 
Het is de vraag in hoeverre het 'kunnen beschikken' een inspannings-
verplichting met zich meebrengt en hoever die verplichting dan reikt. 
Deze vragen zijn in meerdere arresten aan de orde geweest.  
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 HR 27 november 1985, BNB 1986/128. 
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 Vgl. Hof Leeuwarden 29 november 2011, V-N 2012/14.6, r.o. 4.8. en L.A. de 
Blieck e.a., Algemene wet inzake rijksbelastingen, Deventer: Kluwer 2011, p. 
118. 

34  HR 25 januari 2002, BNB 2002/136, r.o. 3.3. 



Zo was in het arrest van de Hoge Raad van 13 mei 2011 sprake van 
een belanghebbende die desgevraagd had bevestigd rechthebbende 
te zijn (geweest) van een fiscaal niet verantwoorde bankrekening.35 
Op de vraag om onder meer afschriften van de bankrekening te over-
leggen, antwoorde belanghebbende met de mededeling dat hij deze 
bescheiden niet had. In de daaropvolgende correspondentie tussen de 
inspecteur en (de gemachtigde van) belanghebbende, ontstond een 
discussie over de vraag of belanghebbende gehouden was om gege-
vens bij derden op te vragen. Nadat de inspecteur aanslagen met 
boeten had opgelegd, was onder meer in geschil of de omkering van 
de bewijslast terecht was toegepast. Een vraag die het hof bevesti-
gend beantwoordde. De Hoge Raad volgde het hof in diens overwe-
ging dat de enkele uitlating van belanghebbende dat hij geen be-
scheiden had omdat de gevraagde gegevens niet meer voorhanden 
waren, in onderhavig geval een onvoldoende verweer was, zodat het 
niet-voldoen aan het verzoek om inzage van de gevraagde gegevens-
dragers terecht tot omkering van de bewijslast had geleid. 
 
Uit de lijn die de Hoge Raad in dit arrest aanhoudt, blijkt dat de be-
lastingplichtige in sommige gevallen is gehouden om zich in te span-
nen om bepaalde gegevens of informatie bij derden op te vragen.  
 
Een dergelijke situatie doet zich voor indien een belastingplichtige 
erkend een bepaalde bankrekening te hebben gehad maar niet meer 
over de gevraagde informatie beschikt.  
 
De vraag hoever de inspanningsverplichting van de belastingplichtige 
in dat geval gaat, is niet op voorhand duidelijk althans is niet in een 
regel te vatten. In de (lagere) rechtspraak is een aantal gevallen te-
rug te vinden waarin een redelijkheidstoets wordt gehanteerd.36 Zo 
overwoog Hof Amsterdam ten aanzien van de vraag of de belasting-
plichtige in aanvulling op een overzicht van ontvangen betalingen en 
daarop betrekking hebbende bronbelasting gehouden was om divi-
dendnota's op te vragen "dat van belanghebbende niet kan worden 
verlangd dat zij bescheiden overlegt die zij niet (meer) heeft of waar-

over zij niet dan met onevenredige inspanningen kan beschikken."37  
 
Bij de afweging of sprake is van een onevenredige inspanning, telde 
in vorenbedoeld geval mee dat reeds overzichten waren overgelegd 
waaruit de gevraagde informatie bleek.  
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 HR 13 mei 2011, BNB 2011/208. 
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 Vgl. M.W.C. Feteris, Formeel Belastingrecht, Deventer: Kluwer 2007, p. 272 
en A.J. van Soest in zijn noot bij BNB 1971/233. 
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 Hof Amsterdam, 16 juli 2005, V-N 2006/13.7. 



Het enkele opvragen van bankafschriften zal in de regel echter niet 
als onevenredig worden beschouwd.38 Het voeren van een gerechte-
lijke procedure teneinde de informatie te vergaren daarentegen in 
beginsel wel.39 
 
Op het moment dat niet aannemelijk is geworden dat de bevraagde 
over bepaalde informatie kan beschikken, is de bevraagde slechts 
gehouden om zoveel als redelijkerwijs van hem mag worden ver-
wacht, de vragen van de inspecteur te beantwoorden.40  
 
Verstrekkend is in dat kader de lijn die werd gevolgd door de civiele 
kamer van Hof 's-Hertogenbosch.41 In de casus die in deze uitspraak 
speelde, had de Belastingdienst bewijs dat belanghebbende de uitein-
delijk gerechtigde zou zijn (geweest) van een Liechtensteinse 
Stiftung. Als gevolg daarvan vroeg de Belastingdienst op de voet van 
art. 47 AWR of het klopte dat belanghebbende betrokken was (ge-
weest) bij de desbetreffende Stiftung.  
 
Een vraag die namens belanghebbende werd beantwoord met de me-
dedeling dat hij zich herinnerde dat hij in het verleden met een Liech-
tensteinse Stiftung te maken had gehad maar daarover verder niets 
meer kon verklaren. Wel wendde belanghebbende zich op basis van 
de door de Belastingdienst aangeleverde informatie tot een Zwitserse 
partij met het verzoek om hem van nadere informatie omtrent de 
Stiftung te voorzien. In reactie op zijn verzoek werd door deze partij 
aan belanghebbende het volgende medegedeeld: "we are not willing 
to comply with your request due to confidentiality matters." Omdat 
de inspecteur geen geloof hechtte aan het herinneringsvermogen van 
belanghebbende, zag hij zich gedwongen tot het dagvaarden van be-
langhebbende in kort geding om langs die weg alsnog tot naleving 
van de informatieverplichting te komen.42  
 
Nadat de voorzieningenrechter de vordering van de inspecteur in eer-
ste instantie had toegewezen, poogde belanghebbende nogmaals om 
de gevraagde documentatie in Zwitserland op te vragen. Ook ditmaal 
werd dit verzoek wegens 'confidentiality matters' geweigerd.  
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  O.a. Rechtbank Arnhem 20 november 2012, V-N 2013/5.27.7. 
39  Vgl. o.a. M. Pelinck in Hoofdzaken formeel belastingrecht, Den Haag: Boom 

fiscale uitgevers 2012, p. 97 en hoofdstuk 4 van dit boek. 
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 Hof Amsterdam 23 juni 1999, V-N 1999/46.5, r.o. 5.7. 
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 Hof 's-Hertogenbosch 31 januari 2012, LJN BV2696. 
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 Zie hoofdstuk 11 voor een behandeling van de civiele weg tot nakoming van 
fiscale verplichtingen. 



In hoger beroep tegen de toewijzing van de vordering stond onder 
meer de nakoming van de informatieverplichting centraal en oordeel-
de het hof tot de verklaringen van belanghebbende omtrent zijn her-
inneringsvermogen ongeloofwaardig. Nu daarnaast de betrouwbaar-
heid van Zwitserse en Liechtensteinse banken ten aanzien van ge-
heimhouding van bankgegevens van hun cliënten voor derden zoals 
buitenlandse fiscale autoriteiten aldus het hof "(…) niet indicatief [is] 
voor (het antwoord op) de vraag of [belanghebbende] de feiten en 
gegevens, waarvan hij stelt dat hij zich die niet herinnert en dat hij 

daarover niet beschikt, niet elders kan verkrijgen", oordeelde het hof 
dat het vonnis in eerste aanleg diende te worden bekrachtigd.  
 

Met vorengenoemde overwegingen, gaat de civiele kamer van het hof 
mijns inziens wel erg ver als het gaat om de vraag of een belasting-
plichtige kan beschikken over de gevraagde informatie.43 Vrij gemak-
kelijk stapt het hof over de gevoerde correspondentie heen door sim-
pelweg te verwijzen naar de reputatie van Zwitserse en Liechten-
steinse banken als het gaat om geheimhouding jegens derden. Ken-
nelijk is het hof van mening dat belanghebbende de in redelijkheid 
van hem te vergen inspanningen niet heeft verricht.  
 
Vraag is en blijft hoever belanghebbende in deze situatie volgens het 
hof dan wel had moeten gaan. Een vraag die een met een dwangsom 
geconfronteerde belanghebbende, ongetwijfeld beantwoord had willen 
zien. 
 
In het kader van vorenstaande is het ten slotte nog van belang om 
een onderscheid te maken tussen de administratieplichtige belasting-
plichtige van art. 52 AWR en de 'gewone' niet-administratieplichtige 
belastingplichtige. Op eerstgenoemde rust immers de verplichting om 
administratie te voeren en deze te bewaren gedurende zeven jaar.44 
Tijdens die periode zijn administratieplichtigen overeenkomstig art. 
47, lid 1, onder b, AWR verplicht om de administratie beschikbaar te 
stellen en zal de gevraagde informatie veelal voorhanden zijn. Het is 
dan de vraag of ook na de bewaartermijn van zeven jaar nog gege-
vensdragers mogen worden opgevraagd.  
 
In de beleidsregel voor de fiscale bewaarverplichting45 was namelijk 
opgenomen dat geen gegevensdragers zouden worden opgevraagd 
na de termijn van zeven jaar.  

                                                           
43  Zie ook hierover hoofdstuk 11 van dit boek. 
44

 Zie hoofdstuk 7 voor een verdere uitwerking van de administratieplicht. 
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Deze expliciete 'toezegging' is in het in de plaats tredende Besluit 
fiscaal bestuursrecht46 niet meer opgenomen. Zulks betekent naar 
mijn mening niet dat de Belastingdienst zomaar gegevens mag op-
vragen die buiten die termijn vallen.47 Ook zonder een expliciete toe-
zegging zouden verzoeken om informatie in beginsel aan moeten slui-
ten bij de wettelijke bewaartermijn.48 
 
In tegenstelling tot de administratieplichtige rust op de 'gewone' be-
lastingplichtige geen verplichting tot het voeren of bewaren van een 
administratie maar wordt hij geacht de gegevensdragers te overleg-
gen waarover hij beschikt of kan beschikken. De gewone belasting-
plichtige die over gegevensdragers beschikt van meer dan zeven jaar 
oud, zal daarom wél gehouden zijn om deze te overleggen.49  
 
Daartegenover staat wel dat het deze belastingplichtige in beginsel 
niet kan worden tegengeworpen indien hij niet meer beschikt over 
gegevensdragers van minder dan zeven jaar oud en hierover evenmin 
zal kunnen beschikken. 
 
3.3.3. Aftrekposten 

 
Lange tijd werd verondersteld dat art. 47 AWR ook van toepassing 
was op aftrekposten. Zo werd een belastingplichtige die desgevraagd 
weigerde de juistheid van de door hem geclaimde aftrek voor betaal-
de tipgelden met de originele urenstaten te onderbouwen, geconfron-
teerd met omkering en verzwaring van de bewijslast.50 Dit terwijl de 
bewijslast voor aftrekposten normaliter al op de belastingplichtige 
rust.  
 
In 2006 is de Hoge Raad dan ook op deze lijn teruggekomen.51 In de 
casus die in dit arrest aan de orde was, had belanghebbende gewei-
gerd om desgevraagd originele bewijsstukken van onder meer be-
paalde aftrekposten te overleggen.  
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 Een beroep op het gelijkheids- en het vertrouwensbeginsel werd verworpen in 
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 HR 8 maart 1995, BNB 1995/246. 
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Het hof had geoordeeld dat zulks een schending van artt. 47 en 49 
AWR met zich meebracht zodat belanghebbende met omkering en 
verzwaring van de bewijslast werd geconfronteerd. In cassatie liet de 
Hoge Raad de uitspraak van het hof niet in stand en overwoog hij als 
volgt: "Als op een belastingplichtige de bewijslast rust met betrekking 

tot feitelijke omstandigheden, zoals in dit geval de aanwezigheid van 

aftrekposten die, indien aannemelijk, tot een lagere belasting voor 

die belastingplichtige zouden leiden, heeft het niet ingaan op een uit-

nodiging van de Inspecteur bepaalde bescheiden ter beschikking te 

stellen ter onderbouwing van de aftrek, geen gevolg voor de bewijs-

lastverdeling. De bewijslast van die omstandigheden rust immers al 

op de belastingplichtige. Bij het vragen die bescheiden ter beschik-

king te stellen heeft de Inspecteur dan niet een belang als waarop 

artikel 47 van de AWR ziet. In zoverre komt de Hoge Raad terug van 

zijn arrest van 8 maart 1995, nr. 29 885, BNB 1995/246."52 
 
3.3.4. Fiscale adviezen en het fair play-beginsel 

 
Een andere begrenzing aan de bevoegdheid van de inspecteur op 
grond van art. 47 AWR kan worden gevonden in het zogenaamde 'fair 
play-beginsel'.  
 
Zo overwoog de Hoge Raad in zijn arrest van 23 september 2005 
"(…) dat het tot de algemene beginselen van behoorlijk bestuur te 

rekenen beginsel van fair play zich ertegen verzet dat een inspecteur 

van zijn bevoegdheid ex artikel 47 AWR gebruik maakt om kennis te 

krijgen van rapporten en andere geschriften van derden voorzover zij 

ten doel hebben de fiscale positie van de belastingplichtige te belich-

ten of hem daaromtrent te adviseren."53 De ratio achter deze inper-
king van art. 47 AWR is dat het niet eerlijk ('fair') zou zijn indien de 
inspecteur zich op basis van een wettelijke bevoegdheid zou kunnen 
vergewissen van de (zwaktes in de) fiscale positie van de belasting-
plichtige.54 In zoverre kent de belastingadviseur een informeel ver-
schoningsrecht.  
 
Voor correspondentie die niet ziet op de belichting van de fiscale posi-
tie van de belastingplichtige, althans niet ten doel heeft hem daarom-
trent te adviseren, geldt in beginsel geen beperking meer.55  
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De huidige rechtspraak omtrent het fair-playbeginsel ziet (voorals-
nog) alleen op geschriften van derden. Onduidelijk is of eventuele 
adviezen van de eigen bedrijfsfiscalist eveneens binnen de 'scope' 
van het fair play-beginsel vallen. Mijns inziens valt vanuit een 'fair 
play benadering' niet in te zien waarom de adviezen van een bedrijfs-
fiscalist niet eenzelfde bescherming verdienen.56 Het doel van het 
advies van een bedrijfsfiscalist zal in de regel immers niet anders zijn 
dan dat van een externe fiscalist.  
 
Het 'verbod' om van de verplichting van art. 47 AWR gebruik te ma-
ken, strekt zich eveneens uit tot "de onderdelen van die geschriften 
die met dat doel gegevens van feitelijke of beschrijvende aard bevat-

ten". Slechts indien het advies naast deze gegevens nog andere (niet 
op dat doel betrekking hebbende) onderdelen bevat, is de belasting-
plichtige - desgevraagd - gehouden om die informatie te verstrekken.  
 
Indien 'resterende' informatie (d.w.z. informatie die in een advies is 
opgenomen maar niet ziet op de belichting van de fiscale positie van 
de belastingplichtige, althans niet ten doel heeft hem daaromtrent te 
adviseren) wordt gevraagd, mag de gegevensdrager vooraf worden 
gesplitst of geschoond.57  
 
De keuze om bepaalde passages of stukken uit een gegevensdrager 
of dossier te halen, moet worden gemaakt door de belastingadviseur 
zelf. Zijn standpunt zal dan moeten worden geëerbiedigd, tenzij er 
redelijkerwijs geen twijfel over kan bestaan dat dit standpunt onjuist 
is.58 In dat kader kan de inspecteur vorderen dat inzicht wordt gege-
ven in de aard van de stukken c.q. informatie die zich in het docu-
ment of dossier bevindt door bijvoorbeeld een inhoudsopgave te ver-
langen.59 
 
3.3.5. De beginselen van procesrecht 

 
In zijn arrest van 10 februari 1988 is de Hoge Raad nader ingegaan 
op de vraag of het een inspecteur vrijstaat om, nadat in een belas-
tingzaak beroep is ingesteld, nadere gegevens of bescheiden te vra-
gen die hij ten behoeve van de bewijsvoering in dat beroep nodig 
heeft. De tekst van art. 47 AWR zegt hier immers niets over.  
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In zijn overweging heeft de Hoge Raad als uitgangspunt genomen dat 
de fase voorafgaand aan het instellen van beroep en de daaropvol-
gende fase van beroep, qua karakter fundamenteel verschillen.  
 
De eerste fase kenmerkt zich - aldus de Hoge Raad - door de ongelij-
ke niet door de rechter beheerste verhouding waarop partijen tegen-
over elkaar staan. Zo rust op de inspecteur in de eerste fase de taak 
om "ten behoeve van de heffing van belasting de aanslag te regelen 
en op eventueel daartegen gemaakt bezwaar te beslissen". Hierbij 
staan hem "ingevolge artikel 47 AWR zeer ingrijpende dwangmidde-

len ten dienste". De belastingplichtige daarentegen heeft een en an-
der te gedogen en wordt slechts beschermd door de algemene begin-
selen van behoorlijk bestuur die de taakuitoefening van de inspecteur 
beheersen.  
 
Nu de beroepsfase wordt gevormd door de rechtsstrijd ten overstaan 
van de rechter, brengen de algemene beginselen van procesrecht met 
zich mee "dat partijen in die strijd als gelijken tegenover elkaar 
staan."  
 
De Hoge Raad overwoog dan ook dat het niet kan worden aanvaard 
dat een van de procespartijen gedurende de beroepsfase een beroep 
zouden kunnen doen op een dwangmiddel om op die manier de ande-
re partij te dwingen om ten laste van zichzelf aan de bewijsvoering 
mee te werken. Zodra de aanslag- en bezwaarfase zijn doorlopen, 
kan - voor de in geding zijn kwestie - door de inspecteur geen beroep 
meer worden gedaan op art. 47 AWR. Vanaf dat moment gelden voor 
partijen immers verplichtingen ten overstaan van de rechter.60 Wel 
heeft de Hoge Raad in een arrest van latere datum de mogelijkheid 
gelaten om in bepaalde gevallen het onderzoek, dat voordien door de 
inspecteur op de voet van art. 47 AWR noodzakelijk kon worden ge-
acht, onder leiding van de rechter door of vanwege de inspecteur te 
laten plaatsvinden.61  
 
Overigens laten de beginselen van procesrecht onverlet de mogelijk-
heid van de inspecteur om op vrijwillige basis medewerking van de 
belanghebbende te verzoeken dan wel zonder diens medewerking 
onderzoek uit te voeren.  
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In dat kader kan worden gewezen op het arrest van de Hoge Raad 
van 7 februari 2003 inzake een WOZ-geschil waarin belanghebbende 
zich op het standpunt stelde dat de gemeente in strijd met de begin-
selen van procesrecht had gehandeld door onaangekondigd een taxa-
teur langs te sturen.62 Nadat de taxateur zich bij belanghebbende had 
gemeld en tevergeefs om toegang tot de woning had verzocht, had 
de taxateur van een afstand van tientallen meters enkele foto-
opnamen gemaakt en deze in een taxatierapport vermeld.  
 
Het beroep van belanghebbende op het arrest BNB 1988/160 werd 
door de Hoge Raad van de hand gewezen met de overweging dat de-
ze rechtsregel ziet op de situatie waarin "een der procespartijen bui-
ten de rechter om door middel van hantering jegens de andere pro-

cespartij van een dwangmiddel die andere partij heeft gedwongen 

aan bewijsvoering te haren laste mee te werken." Het stond de taxa-
teur dan ook vrij om belanghebbende toestemming te vragen de wo-
ning te bezichtigen en, na weigering daarvan, de woning van buitenaf 
te taxeren. In geval toestemming - vrijwillig - wordt verleend, staan 
de beginselen van een goede procesorde in principe niet aan in de 
weg dat de verkregen informatie in de beroepsprocedure wordt ge-
bruikt.63 
 
 
3.4. Identificatieplicht 

 

In een hoofdstuk over art. 47 AWR kan uiteraard niet worden vol-
staan met het bespreken van slechts twee van de drie leden die het 
artikel rijk is. In dat kader dient nog kort te worden gewezen op het 
derde lid van art. 47 AWR waarin is bepaald dat een ieder die de leef-
tijd van veertien jaar heeft bereikt, verplicht is om op vordering van 
de inspecteur terstond een identiteitsbewijs aan te bieden. Ook hier 
geldt dat de identificatie wel van belang moet kunnen zijn voor de 
belastingheffing ten aanzien van degene die gevraagd wordt zich te 
identificeren. 
 
De bepaling van art. 47, lid 3, AWR is het gevolg van de invoering 
van de identificatieplicht van burgers. Nu de bepalingen van titel 5.2 
van de Awb ingevolge art. 1, derde lid, AWR niet van toepassing zijn 
op de heffing van rijksbelastingen, diende de identificatieplicht sepa-
raat in de fiscale wetgeving te worden verankerd.64  

                                                           
62  HR 7 februari 2003, BNB 2003/127. 
63  Vgl. het arrest in het kader van art. 50 AWR: HR 6 december 2000, BNB 

2001/53. 
64  Kamerstukken II 2003/04, 29 218, nr. 3, p. 21. 



De identificatie dient te geschieden middels een identiteitsbewijs zo-
als bedoeld in art. 1 van de Wet op de identificatieplicht, zijnde onder 
meer een Nederlands paspoort, een geldige Nederlandse identiteits-
kaart en een geldig Nederlands rijbewijs.  
 
Op het niet voldoen aan de identificatieplicht - terwijl zulks van be-
lang kan zijn voor de belastingheffing te zijnen aanzien - is ingevolge 
art. 68, lid 2, AWR een geldboete gesteld van maximaal € 3.900,-.65 
 
 
3.5. Ten slotte 

 

Art. 47 AWR kent een zeer ruime toepassing en kan ten overstaan 
van eenieder worden ingeroepen. Van belang is 'slechts' dat de ge-
vraagde inlichtingen of gegevensdragers van belang kunnen zijn voor 
de belastingheffing van de bevraagde.  
 
Op het onjuist66 of (niet) volledig voldoen aan de informatieverplich-
ting van art. 47 AWR zijn diverse sancties gesteld. Zo kan worden 
gewezen op de maatregel van de omkering en verzwaring van de 
bewijslast (bij een onherroepelijke informatiebeschikking) of de straf-
baarstelling van de overtreding zoals omschreven in art. 68 AWR dan 
wel - in geval van opzet - het misdrijf zoals in art. 69 AWR. Deze 
sancties alsmede de recent ingevoerde informatiebeschikking van art. 
52a AWR zullen worden besproken in respectievelijk hoofdstuk 14 en 
hoofdstuk 10. 

                                                           
65  Art. 23, lid 4, Sr; bedrag per 1 januari 2012. 
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 Het verschaffen van onjuiste inlichtingen geldt eveneens als weigering (HR 
25 januari 2002, BNB 2002/136). 



Hoofdstuk 4  
 

Eisen aan de verstrekte gegevens (art. 49 AWR) 

 

mr. Martien Pelinck 

 

 

 

4.1. Inleiding 

 

In de voorgaande hoofdstukken zijn wetsartikelen besproken die re-
gelen wat men de inspecteur dient te verschaffen. In dit hoofdstuk 
gaat het over de vraag hoe dat dient te gebeuren. Daarover bepaalt 
art. 49 AWR het volgende: 
 
"1. De gegevens en inlichtingen dienen duidelijk, stellig en zonder 
voorbehoud te worden verstrekt, mondeling, schriftelijk of op andere 

wijze – zulks ter keuze van de inspecteur – en binnen een door de 

inspecteur te stellen termijn. 

2. Toegelaten moet worden, dat kopieën, leesbare afdrukken of uit-

treksels worden gemaakt van de voor raadpleging beschikbaar ge-

stelde gegevensdragers of de inhoud daarvan." 
 
Artikel 49 AWR geeft een inkleuring van de verplichtingen van art. 
47 AWR.1 Het eerste lid doet dat ter zake van de actieve informatie-
plicht: het beantwoorden van het verzoek om gegevens en inlichtin-
gen (art. 47, lid 1, letter a AWR). Het stelt in wezen kwaliteitseisen 
aan de informatieverstrekking. Het tweede lid betreft de passieve 
informatieverplichting: de toegang die men de inspecteur moet ver-
schaffen tot stukken en andere gegevensdragers (art. 47, lid 1, letter 
b AWR). Het breidt die verplichting uit met de bevoegdheid van de 
inspecteur kopieën te maken.  
 
De nadere verplichtingen van het eerste lid zullen hierna onder par. 
4.2 worden besproken, en de verplichtingen van het tweede lid in 
par. 4.3.  
 
Het 'hoe' wordt begrensd door de algemene beginselen van behoorlijk 
bestuur, die daarmee de werkingssfeer van art. 47 AWR inperken. 
Omgekeerd is de vraag of de voorschriften van art. 49 AWR het be-
reik van art. 47 AWR inhoudelijk uitbreiden.  
  

                                                           
1
 En daarmee, doordat art. 47 AWR van overeenkomstige toepassing is ver-

klaard, van de artt. 47a en 53 AWR. 



Hierbij gaat het erom of de inspecteur - bijvoorbeeld - kan verlangen 
dat de gevraagde informatie op een bepaalde wijze wordt geordend. 
Deze vraag wordt behandeld in par. 4.4.  
 
 
4.2. Art. 49, lid 1, AWR 

 

4.2.1. "Duidelijk, stellig en zonder voorbehoud" 
 

Tot de invoering van de AWR2 schreef de wet voor dat gegevens en 
inlichtingen "duidelijk, stellig en zonder voorbehoud, naar waarheid" 
moesten worden verstrekt. Net als bij de omschrijving van de aangif-
teplicht van art. 8 AWR heeft de wetgever bij de redactie van de AWR 
gemeend de woorden 'naar waarheid' te kunnen weglaten.3 Voor wat 
betreft de omschrijving van de aangifteplicht wees de wetgever daar-
bij op de strafbaarstelling van het doen van onjuiste aangifte, en dat 
gaat ook hier op: het onjuist verstrekken van inlichtingen is straf-
baar.4 De gedachte dat het dáárvan zou afhangen dat men verplicht 
is naar waarheid te verklaren, zou ondertussen niet juist zijn. Dat ligt 
logischerwijze al besloten in de verplichting inlichtingen te verstrek-
ken, zoals ook volgt uit een arrest van 2002.5 Daarin heeft de Hoge 
Raad uitgemaakt dat voor de toepassing van de artt. 25, lid 3, en 27e 
AWR - omkering van de bewijslast - het bewust verstrekken van on-
juistheden op één lijn staat met het niet geven van de gevraagde 
informatie. Dat is logisch, alleen al omdat de inspecteur door onjuiste 
inlichtingen nog eerder op het verkeerde been wordt gezet dan wan-
neer hij niets krijgt; in het laatste geval weet hij tenminste dat hij 
iets mist.  
 
De terminologie "duidelijk, stellig en zonder voorbehoud" is dezelfde 
als in art. 8 AWR, betreffende de aangifteplicht. De formulering kent 
drie, eigenlijk twee, elkaar enigszins overlappende elementen. Het 
begrip 'duidelijk' spreekt voor zich (geen zoekplaatje, geen wartaal, 
leesbaar). Het begrippenpaar 'stellig en zonder voorbehoud' komt er 
op neer dat het antwoord voldoende eenduidig moet zijn. Dat impli-
ceert dat men zich er niet met een schatting vanaf kan maken als 
met enig speurwerk een preciezer antwoord kan worden gegeven.  

                                                           
2
 De parlementaire behandeling van de AWR was, met de plaatsing in het 

Staatsblad, voltooid op 28 augustus 1959. 
3
 Zie hoofdstuk 1, onderdeel 1.4.2.  
4
 Strafbaar als overtreding op de voet van art. 68, lid 1, letter a AWR en bij 

opzet als misdrijf ex art. 69, lid 1, AWR.  
5
 HR 25 januari 2002, BNB 2002/136. 



Net zo min is acceptabel te antwoorden met een grote marge van 
onzekerheid, waar met wat zoekwerk (meer) zekerheid over het ant-
woord kan worden geboden. Artikel 49 AWR stelt daarmee kwaliteits-
eisen aan de informatie die verder gaan dan alleen de vorm: zij zijn 
medebepalend voor de omvang en inhoud van de te verschaffen in-
formatie. Wat in par. 3.3.2 met betrekking tot de omvang van de 
verplichting van art. 47 AWR is gesteld, geldt ook voor art. 49 AWR; 
te weten dat men niet slechts ertoe gehouden is te verschaffen wat 
men ter beschikking heeft, maar ook datgene waarover men met een 
redelijkerwijze te verlangen inspanning kan beschikken.  
 
4.2.2. "Mondeling, schriftelijk of op andere wijze"  
 
In de vroegste voorlopers van art. 49 AWR kwam al de frase voor dat 
de gevraagde gegevens en inlichtingen ter keuze van de inspecteur 
mondeling of schriftelijk verstrekt moeten worden. In wezen zegt 
deze zinsnede dat de belastingplichtige, als de inspecteur dat wenst, 
gehouden is zijn antwoord schriftelijk te geven. Mondelinge beant-
woording zal immers vrijwel altijd de voorkeur van de belastingplich-
tige hebben, eenvoudigweg omdat er minder tijd en moeite mee 
heengaat. En als de belastingplichtige belang hecht aan schriftelijke 
vastlegging (ter vermijding van misverstand, met het oog op de be-
wijspositie e.d.) dan kan dat altijd wel, namelijk door het besprokene 
schriftelijk te bevestigen.  
 
Begin jaren '90 zijn de woorden "(…) of op andere wijze" aan de frase 
toegevoegd. Dat gebeurde in het kader van de 'modernisering' van de 
verplichtingen ten dienste van de belastingheffing, en werd ermee 
gemotiveerd dat de informatieverschaffing steeds meer zou komen te 
steunen op de verschaffing van tapes of schijven.6 Die keuzevrijheid 
blijft onverminderd begrensd door het evenredigheidsbeginsel. 
 
4.2.3. "Binnen een door de inspecteur te stellen termijn"  
 
De wet voorziet niet in een termijn voor het beantwoorden van een 
informatieverzoek. Dat zou ook niet werkbaar zijn: hoe ruim die ter-
mijn moet zijn, hangt af van de aard en omvang van de gevraagde 
gegevens. De wetgever heeft daarom aan de inspecteur overgelaten 
de termijn te bepalen. Dat de termijn een redelijke moet zijn, vloeit 
al voort uit de algemene beginselen van behoorlijk bestuur en be-
hoefde naar de mening van de wetgever dan ook niet in de wet te 
worden vastgelegd.7 

                                                           
6
 Kamerstukken II 1991/92, 21 287, nr. 9, blz. 7. 
7
 Kamerstukken II 1987/88, 19 393, nr. 5, blz. 6-7. 



 
De inspecteur kan een termijn stellen, maar dat hoeft hij niet te 
doen. Dat heeft uiteraard geen zin, als de belastingplichtige met 
woorden of zijn opstelling heeft laten weten toch niet van plan te zijn 
de gegevens te verstrekken. De inspecteur kan dan zonder meer 
overgaan tot het opleggen van een informatiebeschikking ex art. 52a 
AWR.8 Buiten een dergelijk geval zal een informatiebeschikking pas 
aan de orde kunnen komen na het verstrijken van de door de inspec-
teur gestelde termijn.9 
 
Het griezelige van deze door de inspecteur te stellen termijn is, dat 
zij naar de letter van de wet fataal is voor wat betreft de omkering en 
verzwaring van de bewijslast.10 Hoewel gebruikelijk, is er niet een 
regel volgens welke de inspecteur na het verstrijken van de termijn 
nog zou moeten rappelleren. Daarnaast is het niet altijd per se zo dat 
hij gehouden is, in te gaan op een verzoek om verlenging van de 
termijn.11 In beginsel kan de inspecteur, zodra de door hem gestelde 
termijn is verstreken, een informatiebeschikking nemen waarin wordt 
vastgesteld dat niet is voldaan aan de verplichtingen van art. 49 
AWR. Wordt vervolgens de informatie alsnog verstrekt, dan is daar-
mee allerminst gegeven dat geen omkering en verzwaring volgt. De 
wetgever heeft op dit punt de inspecteur expliciet een discretionaire 
bevoegdheid gelaten om al dan niet aan de beschikking vast te hou-
den.12 Anders dan wanneer die beschikking volgt op een dispuut over 
de vraag of er wel de verplichting is de gevraagde informatie te ver-
schaffen, zal de rechter, als hij van oordeel is dat de gestelde termijn 
niet onredelijk was, niet zonder meer een nadere termijn behoeven te 
stellen.13  
 

                                                           
8
 Dat is af te leiden uit HR 13 juli 1993, nr. 29 111, BNB 1993/279 (gewezen 

voor invoering van de informatiebeschikking). In dit arrest kwam de Hoge 
Raad tot het oordeel dat bij de weigering informatie te verschaffen komt vast 
te staan dat niet wordt voldaan aan de verplichting van art. 47 AWR waarmee 
de sanctie van omkering en verzwaring intreedt. Naar huidig recht is dit alleen 
in zoverre anders, dat aan die sanctie alleen wordt toegekomen als een infor-
matiebeschikking is genomen. Zie nader hoofdstuk 10.  

9
 Zó Hof 's-Gravenhage 27 mei 1987, nr. 2966/85 (niet gepubliceerd). 
10
 Zie artt. 25, lid 3, en 27e AWR; zie nader hoofdstuk 1, par.11. 

11
 Hof 's-Gravenhage, 14 juni 1986, nr. 4835/86, FED 1989, blz. 1751, oordeel-

de bijvoorbeeld de weigering van de inspecteur het gevraagde uitstel te verle-
nen als niet in strijd met enig beginsel van behoorlijk bestuur.  

12
 Zie nader hoofdstuk 10, onderdeel 10.6.  

13
 Art. 27e, lid 2, AWR bepaalt dat de rechtbank een nieuw termijn stelt in situa-

ties waarin alsnog aan de desbetreffende verplichting gevolg kan worden ge-
geven. Men kan echter niet alsnog voldoen aan de verplichting binnen de door 
de inspecteur te stellen termijn iets te doen, als die termijn verstreken is.  



Tegenover dit een en ander staat, dat omkering van de bewijslast 
niet een automatisme is: voor toepassing van deze sanctie verlangt 
de Hoge Raad een voldoende ernstige schending van de informatie-
verplichtingen, terwijl de wetgever met zoveel woorden aan de rech-
ter ter beoordeling heeft gelaten of de gestelde termijn een redelijke 
is. In ieder geval lijkt de termijnoverschrijding hoe-dan-ook steeds 
onvoldoende ernstig als de inspecteur bij het opleggen van de aan-
slag nog rekening kon houden met de (alsnog, buiten de termijn) 
verschafte informatie.14  
 
Hoewel het dus vaak wel meevalt, blijft overschrijding van de termijn 
griezelig: men levert zich daarmee over aan de welwillendheid van de 
inspecteur, respectievelijk de onzekerheid die nu eenmaal intrinsiek is 
aan een rechterlijke procedure.  
 
 

4.3. Art. 49, lid 2, AWR 

 
Het eerste lid van art. 49 AWR regelt, zoals hiervoor vermeld, alleen 
op welke wijze uitvoering moet worden gegeven aan de actieve in-
lichtingenverplichting van art. 47, lid 1, letter a AWR en heeft dus 
geen betrekking op de manier waarop boeken en bescheiden voor 
raadpleging ter beschikbaar moeten worden gesteld.15 Daarover 
zwijgt de wet, maar dat is in de rechtspraak ingevuld. Al in 1930 be-
paalde de Hoge Raad dat voor de plaats waar en de wijze waarop de 
boeken moeten worden getoond, een afweging moet worden gemaakt 
tussen de redelijke belangen van de belastingplichtige en die van de 
belastingdienst - waarschijnlijk een van de vroegste uitdrukkingen 
van het evenredigheidsbeginsel.16 Op grond van dat beginsel vindt 
controle van de administratie eigenlijk altijd plaats ten kantore van 
de onderneming of het administratiebureau. Er moet van wel iets heel 
bijzonders sprake zijn wil de inspecteur kunnen verlangen dat de ad-
ministratie in zijn geheel aan het kantoor van de Belastingdienst ter 
beschikking wordt gesteld. Omgekeerd zal eveneens iets bijzonders 
aan de hand moeten zijn, wil de belastingplichtige met recht kunnen 
weigeren individuele stukken aan de inspecteur toe te zenden.17 
 
 

                                                           
14
 Hof Amsterdam 1 december 1999, nr. 98/04038, V-N 2000/18.8. 

15
 HR 18 april 2003, BNB 2003/268. 

16
 HR 7 mei 1930, B 4734, herhaald in HR 18 april 2003, BNB 2003/268.  

17
 Hierbij zij opgemerkt dat de inspecteur steeds gehouden is, originelen te re-

tourneren. Vgl. rapport No 20 juli 1990, V-N 1990/2926.  



In de tijd dat er nog geen kopieermachines bestonden, bepaalde de 
voorloper van art. 49 AWR dat moest worden toegestaan dat de in-
specteur afschriften en uittreksels maakte van de hem ter beschik-
king staande stukken. 'Afschrift maken', dat is overschrijven. Die 
formulering is begin jaren '90 aan de tijd aangepast, door 'afschriften' 
te vervangen door 'kopieën en leesbare afdrukken'. Die begrippen 
moeten blijkens de parlementaire geschiedenis ruim en dynamisch 
worden uitgelegd. Onder 'kopieën' moeten behalve fotokopieën ook 
duplicaten van computerbanden en diskettes worden verstaan, als-
mede alles wat daar bij voortschrijden van de techniek voor in de 
plaats zou komen.18 Met 'leesbare afdrukken' had de wetgever com-
puteruitdraaien op het oog.  
 
Zoals het aan de inspecteur is in welke vorm de door hem gevraagde 
gegevens en inlichtingen worden verstrekt (4.2.2. hiervoor), is op de 
voet van art. 47, lid 1, letter b, AWR ook te zijner keuze in welke 
vorm hem inzage moet worden verleend - op papier, in de vorm van 
een elektronisch databestand of nog weer anders - maar (opnieuw): 
begrensd door het evenredigheidsbeginsel. 
 
 
4.4. Verplichting tot bewerking van informatie (?) 

 
4.4.1. Algemeen  
 
Zoals hiervoor in par. 4.2.1. betoogd, stellen de door art. 49 AWR 
voorgeschreven 'duidelijkheid en eenduidigheid' inhoudelijke eisen 
aan de te verschaffen informatie. Met enige regelmaat wordt de stel-
ling gehoord dat art. 49 AWR ook nog op een andere manier van in-
vloed is op de aard en omvang van de te verstrekken informatie. Die 
stelling wordt ontleend aan de frase dat de gegevens en inlichtingen 
moeten verstrekt op een wijze "ter keuze van de inspecteur". Deze 
zinsnede zou betekenen dat de inspecteur een zekere bewerking van 
de te verschaffen gegevens kan verlangen. Zo zouden bijvoorbeeld 
op zijn verzoek kredietgegevens op een bepaalde manier gerang-
schikt moeten worden, of zou - ander voorbeeld - de Nederlandse 
groepsmaatschappij van een Japans concern gehouden zijn een ver-
taling te maken van e-mailwisselingen met het hoofdkantoor. 
 
Deze gedachte is moeilijk te rijmen met de rol die het evenredig-
heidsbeginsel speelt bij de afbakening van de inlichtingenverplichtin-
gen, waar expliciet aan is gerefereerd bij de introductie in art. 49 
AWR van de woorden waar de stelling aan wordt ontleend.  
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 Kamerstukken II 1988/89, 21 287, nr. 3, blz. 22. 



Bovenal is niet goed te bedenken waarom de inspecteur van de be-
lastingplichtige zou kunnen vragen wat hij ook heel goed zelf kan 
doen. Daarover gaan de navolgende paragrafen, die uitmonden in de 
conclusie dat de stelling niet houdbaar lijkt.  
 
4.4.2. Evenredigheid 

 

Hiervoor is gewezen op het arrest uit 1930, waarin de Hoge Raad 
(toen al) van een belangenafweging liet afhangen waar de admi-
nistratie ter inzage moet worden verstrekt. Dat werd doorgetrokken 
naar de inlichtingenverplichtingen in het algemeen. In 1971 formu-
leerde de gezaghebbende auteur Van Soest het zo, dat de belasting-
plichtige zich "de moeite moet getroosten die redelijkerwijs van hem 

verlangd kan worden".19 Die maatstaf is vervolgens in de literatuur 
algemeen aanvaard,20 en komt ook uit de rechtspraak naar voren. Zo 
besliste bijvoorbeeld Hof Amsterdam dat de belanghebbende niet ge-
houden was dividendnota's op te vragen, om de reden dat hij daar-
over alleen met 'onevenredige inspanningen' de beschikking zou krij-
gen.21 Illustratief is ook de uitspraak van Rechtbank Breda van 
15 augustus 2006.22 Het ging in deze zaak om de fabricatie van siga-
retten in een zogenaamde accijnsgoederenplaats. Een medewerker 
van de Belastingdienst had een programma ontwikkeld dat het hef-
fingsproces eenvoudiger maakte - voor de Belastingdienst. Voor de 
belastingplichtige betekende het meer werk, en dat was de reden 
voor de rechtbank om te oordelen dat het evenredigheidsbeginsel 
zich ertegen verzet een dergelijke methode voor te schrijven. 
 
4.4.3. Wetsgeschiedenis 
 
Ook de wetgever heeft het evenredigheidsbeginsel omarmd als be-
grenzing van de inlichtingenverplichtingen, en wel expliciet bij juist 
de introductie van de woorden "(…) of op andere wijze" in art. 49, lid 
1, AWR. Die woorden waren toegevoegd met het oog op de ontwikke-
ling van de IT, die met zich bracht dat steeds vaker informatieover-
dracht via elektronische gegevensdragers plaatsvindt. Na die overwe-
ging vervolgt de toelichting met de passage:23 
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 Noot bij HR 20 oktober 1971, BNB 1971/233. 
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 In deze zin bijvoorbeeld Feteris, noot bij HR 25 januari 2002, BNB 2002/136. 
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 Hof Amsterdam, 16 juli 2005, V-N 2006/13.7. 

22
 Rb Breda, NTFR 2005/1402.  

23
 Kamerstukken II 1991/92, 21 287, nr. 9, blz. 8.  



"Overeenkomstig de vanouds bestaande jurisprudentie op het gebied 

van administratieve verplichtingen ten dienste van de belastinghef-

fing, dient de fiscus zijn bevoegdheden op redelijke wijze uit te oefe-

nen. Dat wil zeggen dat de belastingdienst de belangen van de be-

langhebbende in kwestie in redelijkheid moet laten meewegen. De 

nieuwe formulering betekent dus geenszins dat de belastingdienst, 

alleen lettend op eigen gemak, de betrokkenen op hoge kosten zou 

mogen jagen. Onder omstandigheden zal de justitiabele zelfs een 

zekere omkering van de verhoudingen kunnen bewerkstelligen. In-

dien hij namelijk aannemelijk kan maken dat een bepaalde wijze van 

informatieverschaffing, bijvoorbeeld schriftelijk, voor hem verhou-

dingsgewijs bezwaarlijk is en de redelijkheid ertoe leidt goed te vin-

den dat de gevraagde informatie op bijvoorbeeld tape of schijf wordt 

verstrekt, zal hij van de inspecteur kunnen vergen dat die zich hier-

aan conformeert." 
 
De strekking van de toegevoegde woorden "(…) of op andere wijze" is 
dus niet dat de belastingplichtige is gehouden om - bijvoorbeeld - zijn 
administratie in elektronische vorm bij te houden. Het gaat er slechts 
om dat als hij dat doet, de inspecteur in plaats van uitdraaien op pa-
pier kan verzoeken om overlegging van de gegevens in de vorm van 
een databestand.24  
 
4.4.4. Gegevens 'van' de belastingplichtige 

 
Relevant is voorts hoe ver de informatieverplichtingen van art. 47 
AWR (nu eigenlijk) strekken. Blijkens de rechtspraak dient men de 
informatie te verstrekken waarover men beschikt, daaronder begre-
pen de inlichtingen en gegevens waarover men zonder al te veel 
moeite kan beschikken.25 Die begrenzing ligt voor de hand: tot het 
onmogelijke is niemand gehouden.26 De vraag is echter of het niet 
moet worden omgedraaid; of het niet veeleer erom gaat dat art. 47 
AWR de belastingplichtige ertoe verplicht om informatie van hem met 
de fiscus te delen.  
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 Vgl. het rapport No 22 maart 2002, nr. 2002/082, V-N 2002/21.13. De om-

budsman oordeelde dat de Belastingdienst mocht verzoeken om gegevens in 
digitale vorm, nu aanlevering daarvan zonder aanpassing van het computer-
programma goed mogelijk was. Wel trof de belastingdienst het verwijt dat hij 
niets had gedaan om een einde te maken aan het misverstand zijdens de be-
lastingplichtige dat aanpassingen nodig waren.  

25
 Zie par. 4.3.2 hiervoor. 

26
 In deze zin bijvoorbeeld Van Soest in zijn hiervoor al aangehaalde noot bij HR 

20 oktober 1971, BNB 1971/233. 



Het ligt immers niet voor de hand dat de belastingplichtige informatie 
zou moeten verschaffen waar hij weliswaar over kan beschikken, 
maar ten aanzien waarvan hij geen rechten kan doen gelden. Denk 
bijvoorbeeld aan een student die een flat deelt met drie anderen, die 
- als ze zouden willen - bij elkaars bankafschriften kunnen komen. 
Feitelijk staan ze hen ter beschikking, maar ze kunnen er uiteraard 
niet over beschikken.  
 
Maar ook langs andere weg komt men erop uit dat het bij de verplich-
ting van art. 47 AWR gaat om informatie 'van' de belastingplichtige. 
Die redenering begint met de constatering dat de inspecteur voor 
publieke, algemeen toegankelijke informatie überhaupt niet van de 
belastingplichtige afhankelijk is. Daarvoor is art. 47 AWR niet ge-
schreven. De dollarkoersen op bepaalde data, bijvoorbeeld, zijn voor 
de inspecteur net zo goed te achterhalen als voor de belastingplichti-
ge. Daar zou de inspecteur hem dan ook niet mee moeten lastig val-
len. 
 
4.4.5. Opvatting 
 
Net zo min gaat het aan dat de inspecteur werkzaamheden op het 
bord van de belastingplichtige schuift, die hij net zo goed ook zelf kan 
verrichten. Voor het rangschikken van bijvoorbeeld kredietgegevens 
in het door hem gewenste format heeft hij de belastingplichtige niet 
nodig, en daar behoort hij hem dan ook niet mee op te zadelen.  
 
Bij het tweede voorbeeld - de binnen de groep gebezigde taal is Ja-
pans - ligt dit mogelijk iets genuanceerder. Als de inspecteur wil we-
ten wat over een bepaald onderwerp met 'Japan' is gecommuniceerd, 
dan zal de Nederlandse dochter daar een zakelijke samenvatting van 
moeten geven. Dat is evenwel nog iets anders dan een vertaling van 
de correspondentie: die heeft dan vooral toegevoegde waarde om te 
kunnen controleren of de Nederlandse vennootschap de vraag naar 
de zakelijke inhoud van de mails naar waarheid heeft beantwoord. 
Het lijkt niet redelijk, niet evenredig, de belastingplichtige op te laten 
draaien voor de kosten van wantrouwen zijdens de inspecteur, vooral 
niet waar hij zeer wel zelf een vertaalbureau kan inschakelen. 
 
De conclusie is daarmee, dat art. 49 AWR niet de verplichting schept 
om op verzoek van de inspecteur een bepaalde bewerking van infor-
matie te geven. 
 
 
  



4.5. Ten slotte 
 
Bij het 'hoe' van de informatieverstrekking gaat het uiteindelijk om de 
inspanning die van de belastingplichtige wordt verlangd, afgewogen 
tegenover het heffingsbelang bij de desbetreffende informatie. Juris-
prudentie daarover is betrekkelijk schaars. Dat wordt er waarschijn-
lijk door verklaard dat er tot voor kort niet een goede mogelijkheid 
bestond, die afweging door de rechter te laten maken. Met de invoe-
ring van de informatiebeschikking per 1 juli 2011 is die er wel, en het 
is dan ook te verwachten dat de reikwijdte van art. 49 AWR vaker 
onderwerp van procedures zal zijn. 
 



 

Hoofdstuk 5 
 

Verschijnen of vergezellen? (art. 41 AWR)1 

 

mrs. Hans Hertoghs en Jojanneke Sitsen  

 
 
 
5.1. Inleiding  

 

 Introductie van een artikel uit de oude doos  

 
Een bepaling, waarover men in de praktijk zelden iets leest of hoort, 
is art. 41 AWR dat niettemin al sinds mensenheugenis (of misschien 
ietsje korter) in de AWR is opgenomen2. Tot 1 januari 2007 bestond 
art. 41 AWR uit twee leden. Het toenmalige tweede lid is thans in zijn 
geheel art. 41 AWR en luidt als volgt: 
 
"Hij die zich, ingevolge de belastingwet opgeroepen tot het mondeling 

aan de inspecteur verstrekken van gegevens en inlichtingen, voor het 

onderhoud met de inspecteur doet vertegenwoordigen, is desgevor-

derd gehouden zijn vertegenwoordiger te vergezellen." 
 
Het eerste lid, waarin was bepaald dat "vertegenwoordiging kan 
plaats hebben krachtens volmacht dan wel met vergunning van de 

inspecteur" is derhalve met ingang van 1 januari 2007 afgeschaft.3 

                                                
1 Dit hoofdstuk is een bewerking van de publicatie van J.J.M. Hertoghs, 'De 

persoonlijke verschijnplicht (artikel 41 lid 2 AWR)', TFB 2000/10, p. 4-8. Aan-
gezien zich op dit front weinig tot geen nieuwe ontwikkelingen hebben voor-
gedaan, is de tekst van dit hoofdstuk daaraan goeddeels ontleend. 

2
 Art. 41 AWR is ingevoerd bij wet van 2 juli 1959, Stb. 1959, 301 (Algemene 

wet inzake rijksbelastingen en in werking getreden op 1 oktober 1962. Sinds-
dien is dit artikel twee keer gewijzigd: bij de eerste tranche Awb per 1 januari 
1994 en bij het Wijzigingsplan 'Paarse krokodil' per 1 januari 2007, waarbij al-
leen het oorspronkelijk tweede lid overeind is gebleven). 

3
 Kamerstukken II 2005/06, 30 577, nr. 3, p. 35: "Artikel 41, eerste lid, van de 

Algemene wet inzake rijksbelastingen bepaalt dat vertegenwoordiging kan ge-
schieden krachtens volmacht dan wel met vergunning van de inspecteur. Arti-
kel 2:1 van de Algemene wet bestuursrecht bepaalt dat een ieder zich ter be-
hartiging van zijn belangen in het verkeer met bestuursorganen door een ge-
machtigde kan laten vertegenwoordigen. Daarvoor gelden dan de bepalingen 
over vertegenwoordiging uit het Burgerlijk Wetboek. Er is derhalve geen reden 
voor handhaving van de in artikel 41, eerste lid, van de Algemene wet inzake 
rijksbelastingen opgenomen bepaling dat vertegenwoordiging kan geschieden 
krachtens volmacht. Dat geldt eveneens voor de in dit artikel 41, eerste lid, 
opgenomen bepaling over vertegenwoordiging met vergunning van de inspec-
teur. (vervolg noot, zie volgende pagina) 
 



 

De tekst van art. 41 AWR zoals die thans luidt (het voormalige lid 2) 
is een wat archaïsche tekst, die bij de wetswijziging in 2007 in stand 
is gebleven maar nog stamt uit de tijd dat de inspecteur te boek 
stond als een gezaghebbende autoriteit, die de contribuabele min of 
meer naar believen kon verordonneren naar zijn kantoor te komen 
om zich voor hem te verantwoorden. De studentenopstanden in de 
periode 1968, waarbij een meer anti-autoritaire maatschappij werd 
bepleit, gingen aan dit stoffige artikel voorbij. Ook bij de introductie 
van de meer moderne Awb in 1994 bleef deze ouderwetse bepaling 
ongemoeid. Waarom zou men daaraan ook iets doen? Van de toepas-
sing van deze bepaling werd immers zelden tot nooit iets vernomen, 
er was weinig over te doen en het leek allerminst de moeite waard 
het op te poetsen of te schrappen. Dus bleef het gewoon staan en 
vervolgde zijn verborgen leven. 
 
Tot het onlangs opdook in een uitspraak, die op 13 september 2011 
door de enkelvoudige kamer van Rechtbank Arnhem werd gedaan.4 
Het ging daarin - onder meer - om de vraag of de inspecteur een 81-
jarige (maar niettemin nog belastingplichtige) heer op grond van art. 
41 AWR nog aan zijn bureau mocht ontbieden om de gewenste gege-
vens en inlichtingen te verschaffen. De rechter achtte de leeftijd als 
zodanig geen bezwaar, maar oordeelde, dat de betrokkene wegens 
lichamelijke en psychische aandoeningen niet in staat was tot een 
'mondeling onderhoud'. Kennelijk impliceerde zulks dat deze oudere 
heer dus ook niet voor de inspecteur behoefde te verschijnen, al werd 
dat niet met zoveel woorden door de rechter uitgesproken. Weliswaar 
werd in deze casus enig stof van de hierboven geciteerde bepaling 
afgeblazen, maar de kans om een aantal meer principiële vragen over 
de aard en reikwijdte van het artikel te beantwoorden, bleef onbenut. 
Voor de fiscale fijnproevers is dat jammer. Zeker nu uit deze uit-
spraak blijkt dat het artikel in de praktijk wordt gereanimeerd.  
 
 
 
 
 

                                                
 (vervolg vorige pagina) Ook deze bepaling kan vervallen omdat bij de behoef-

te aan vertegenwoordiging zonder uitdrukkelijke volmacht van de vertegen-
woordigde, bijvoorbeeld ingeval van ziekte, de mogelijkheid bestaat van ana-
loge toepassing van het leerstuk van de zaakwaarneming uit het civiele recht. 
Volledigheidshalve wordt opgemerkt dat de overige bepalingen van afdeling 1 
van Hoofdstuk VIII van de Algemene wet inzake rijksbelastingen, die voor het 
fiscale recht specifieke vertegenwoordigingsbepalingen bevatten, wel gehand-
haafd blijven." 

4
  Rb Arnhem 13 september 2011, FutD 2011-2247, Fida 20114728. 



 

Dat zal zich meestal in de beslotenheid van de contacten tussen de 
contribuabele burger en de Belastingdienst afspelen. Toch zien wij in 
het gepubliceerde geval een aardige aanleiding zowel dit artikel als de 
eerdere publicatie daarover5 hier weer eens uit de mottenballen te 
halen. Daar gaan we dan: 
 
 
5.2. Tot wie mag/moet de oproeping gericht worden? 

 
Uit de tekst van art. 41 AWR blijkt dat de adressant van de oproeping 
iemand moet betreffen, die tot het verstrekken van gegevens en in-
lichtingen is (te) verplicht(en). Daarbij gaat het dus niet alleen om de, 
belastingplichtige zelf maar ook om derden. Alle potentiële fiscale 
informanten kunnen alzo tot persoonlijke verschijning worden opge-
roepen, mits hun informatieplicht in de belastingwetgeving is veran-
kerd. Daarbij zij vooropgesteld, dat iedere burger zich ter behartiging 
van zijn belangen in het contact met de Belastingdienst kan laten 
bijstaan of door een gemachtigde kan laten vertegenwoordigen (art. 
2:1 Awb). De Belastingdienst moet dat - enkele uitzonderingen daar-
gelaten6 - respecteren. Als gevolg daarvan verloopt de communicatie 
tussen de fiscus en de contribuabele in het algemeen via diens ge-
machtigde. 
 
Naar onze mening valt ook niet in te zien, waarom een oproeping niet 
via de gemachtigde tot de informatieplichtige zou kunnen/moeten 
worden gericht. In het kader van een behoorlijke vertegenwoordiging 
mag de inspecteur ervan uitgaan, dat deze oproeping de beoogde 
informant bereikt. Zo neen, dan komt dat voor rekening en risico van 
de vertegenwoordigde. Alleen als de Belastingdienst er niet van op de 
hoogte is dat de belanghebbende zich te dezer zake wenst te laten 
vertegenwoordigen, is er aanleiding voor een persoonlijke oproeping 
aan zijn adres. Is er reeds sprake van vertegenwoordiging, dan is de 
rechtstreekse oproeping niet alleen onbehoorlijk, maar ook onprak-
tisch. De inspecteur zal in dat geval, wetende dat een gemachtigde 
aangesteld is, een dergelijke oproep immers toch (tenminste in af-
schrift) aan de vertegenwoordiger moeten richten. Bij gebreke daar-
van handelt hij in strijd met het beginsel van een zorgvuldige voorbe-
reiding.7  
 

                                                
5
 J.J.M. Hertoghs, 'De persoonlijke verschijnplicht (artikel 41 lid 2 AWR)', TFB 

2000/10, p. 4-8.  
6
 Men zie bijv. art. 45 AWR. Dit artikel is evenwel niet gericht op uitsluiting van 

vertegenwoordiging als bedoeld in art. 41 AWR. 
7
 Zie ABRvS 17 december 1979, tB/S, 58 en CRvB 23 april 1965, RSV 1965, 90.  



 

De rechtstreekse oproeping van diens cliënt heeft in dat geval geen 
toegevoegde waarde. Deze zal aan een dergelijke rechtstreekse op-
roeping immers geen gevolg behoeven te geven, maar kan deze een-
voudig pareren. Hij kan volstaan met de mededeling - desgewenst 
gedaan door zijn gemachtigde - dat hij zich te dier zake wenst te 
doen vertegenwoordigen. Volgens de tekst van art. 41 AWR kan de 
inspecteur pas vervolgens van hem eisen dat hij zijn vertegenwoordi-
ger vergezelt.8 Hiertoe is in het algemeen slechts aanleiding wanneer 
een vriendelijk verzoek zonder effect is gebleven. Een andere opvat-
ting komt in strijd met beginselen van subsidiariteit en proportionali-
teit, die door een behoorlijk bestuurder uiteraard moeten worden ge-
respecteerd. Is er een gemachtigde, dan zal de vordering tot per-
soonlijke verschijning via hem tot zijn cliënt gericht moeten worden. 
Vanzelfsprekend zullen ook afspraken over plaats, datum en tijd 
moeten worden gemaakt. Het ligt niet voor de hand dat deze eenzij-
dig door de belastingambtenaar worden gedicteerd. In het kader van 
een behoorlijke omgang zal hij met zowel de gemachtigde (indien 
aangewezen) als de belanghebbende daarover tot overeenstemming 
zien te komen. De fiscus kan de afstemming van de afspraak met de 
belanghebbende aan diens gemachtigde overlaten (wederom voor 
rekening en risico van de cliënt). Al lijkt de wettelijke bepaling een 
onderhoud ter inspectie te impliceren, noodzakelijk is dat niet. Doel 
en strekking van dit artikel verzetten zich niet tegen een afspraak ten 
kantore van de gemachtigde, waarbij de cliënt aanwezig is. 
 
 
5.3. In hoeverre is de beoogd informant tot antwoorden 

verplicht? 

 

Al kan iedereen zich in het verkeer met de overheid door een ge-
machtigde laten vertegenwoordigen, sommige zaken en taken zijn zo 
privé, dat men deze zelf zal moeten opknappen. Sommige aangele-
genheden, zoals bijvoorbeeld het huwelijk, zijn nu eenmaal hoogst 
persoonlijk. Als men zich daarin naar believen kon doen vervangen, 
zou het (of hij) maar vreemd gaan.  
 
Dat geldt ook in het verkeer met de overheid. Daarom is in een aan-
tal gevallen plaatsvervanging, maar ook actieve bijstand niet toegela-
ten.  
 
 

                                                
8
 In dit verband valt het op, dat in dit artikel de term 'desgevorderd' is blijven 

staan, terwijl deze uit de artt. 47 e.v. AWR reeds lang is verdwenen. 



 

Zo rustte militaire dienstplicht (inmiddels afgeschaft) op de burger 
persoonlijk; de medische keuring moet hij zelf ondergaan, zijn rij-
examen mag hij niet aan een ander overlaten en het sollicitatiege-
sprek voor een ambtelijke functie zal hij zelf moeten voeren.9  
  
Dat vloeit voort uit de aard van de desbetreffende kwestie. Bovendien 
zijn feitelijke gegevens waarnaar de inspecteur vraagt, in de regel 
slechts aan de betrokkene en niet aan zijn vertegenwoordiger be-
kend. Toch behoeft dat niet te betekenen dat de inspecteur zijn vra-
gen slechts aan de informatieplichtige kan richten, die deze recht-
streeks moet beantwoorden. Neen, de hoofdregel is nu juist dat deze 
communicatie verloopt via de gemachtigde, die daartoe door de be-
langhebbende is aangewezen.10 Deze mag verondersteld worden door 
zijn cliënt van de relevante informatie en documentatie, als bedoeld 
in art. 47 e.v. AWR te worden voorzien.11 Bij gebreke daarvan komt 
dat manco voor risico van de vertegenwoordigde. Wij zien geen reden 
waarom dat in een persoonlijk onderhoud anders zou zijn. De wet-
tekst geeft daartoe geen aanleiding. Daarin wordt juist uitdrukkelijk 
de mogelijkheid opengelaten dat de belastingplichtige zich "voor het 
onderhoud met de inspecteur doet vertegenwoordigen" (art. 41 
AWR). 
 
Niet de gemachtigde vergezelt zijn cliënt bij het onderzoek met de 
belastingambtenaar, maar de cliënt vergezelt zijn gemachtigde. Aldus 
kan de gemachtigde zich bij het onderhoud op elk gewenst moment 
door zijn cliënt (nader) doen informeren omtrent vragen, waarop hij 
zelf uit eigen wetenschap geen antwoord kan geven. In een dergelijk 
geval zal aan de gemachtigde en zijn cliënt de gelegenheid geboden 
moeten worden tot onderling overleg. Aan dit vertrouwensvol beraad 
zal de belastingambtenaar in beginsel de nodige ruimte moeten bie-
den. Dat betekent praktisch dat hij zich even terugtrekt. Anderzijds 
kan dat leiden tot vervelend oponthoud. De kans daarop kan aanzien-
lijk worden verminderd, door de te stellen vragen (ruim) voor het 
onderhoud aan de gemachtigde kenbaar te maken, zodat hij zich 
daarop met zijn cliënt kan voorbereiden.  
 
 
 

                                                
9
 Kamerstukken II 1988/89, 21 221, nr. 3, p. 49. 
10
 Art. 2:1 Awb 'overvleugelt' de oudere bepaling in art. 41 AWR. Van een spe-

cialis generalis verhouding is naar onze mening in zoverre geen sprake. 
11
 Desgewenst zal de inspecteur overigens de gemachtigde de gelegenheid moe-

ten bieden, de verlangde informatie (alsnog) bij diens cliënt te achterhalen. 



 

Ook kunnen tijdens het onderhoud enige pauzes worden ingelast, 
waarin het onderling overleg kan plaatsvinden. Zonodig kan ook een 
vervolgafspraak gemaakt worden, waarbij de inspecteur opnieuw de 
persoonlijke aanwezigheid van de informatieplichtige kan vorderen. 
Uiteraard zullen ook in dat kader de beginselen van behoorlijk be-
stuur moeten worden gerespecteerd. 
 
 
5.4. Welke gegevens en inlichtingen? Omkering bewijs 

 

De persoonlijke oproeping van een informatieplichtige en/of zijn ge-
machtigde is gericht op het 'mondeling verstrekken van gegevens en 
inlichtingen'. Gezien de context, waarin het desbetreffend artikel is 
geplaatst, zal het daarbij (moeten) gaan om de gegevens en inlich-
tingen, die de justitiabele op basis van de AWR ten dienste van belas-
tingheffing beschikbaar moet stellen. Mitsdien staat de toepassing 
van art. 41 AWR steeds in relatie tot de verplichtingen, als bedoeld in 
artt. 47 t/m 55 AWR. De gevraagde gegevens en inlichtingen moeten 
dus van belang kunnen zijn voor de belastingheffing, hetzij ten aan-
zien van de betrokkene zelf, hetzij ten aanzien van derden. Zie 
hoofdstuk 7 omtrent 'de administratie' en de reikwijdte van dit be-
grip. Eenieder is verplicht deze informatie desgevraagd aan de in-
specteur te verstrekken. In oude wetteksten werd ook hier nog de 
term desgevorderd gebezigd, maar hier is de toonzetting inmiddels 
wat gewijzigd. Inhoudelijk moet overigens aan die wijziging weinig 
betekenis worden gehecht. 
 
Het blijft immers zo dat aan een weigering de gevraagde informatie 
en documentatie (ter inzage) te verstrekken, de sanctie van omke-
ring van de bewijslast kan worden verbonden.12 Sinds de invoering 
van het huidige art. 52a AWR zal deze omkering van de bewijslast 
eerst door de inspecteur kunnen worden ingeroepen indien sprake is 
van een onherroepelijke informatiebeschikking (die dus ook kan wor-
den gegeven ingeval niet wordt voldaan aan de verplichting van art. 
41 AWR). Voor een uitgebreide beschouwing omtrent de informatie-
beschikking zij verwezen naar hoofdstuk 10.  
 
Volgens vaste rechtspraak zal die sanctie echter pas kunnen worden 
ingeroepen, nadat de inspecteur aan de belastingplichtige en/of zijn 
gemachtigde ondubbelzinnig 'de wacht heeft aangezegd' onder het 
stellen van termijnen.  

                                                
12
 Deze sanctie is vanzelfsprekend gereserveerd voor de informatieplichtige, 

wiens eigen belastingaangelegenheden het betreft. 



 

Bovendien zal het moeten gaan om informatieverzoeken, die door de 
Belastingdienst worden gedaan met inachtneming van de wettelijke 
kaders en in overeenstemming met de beginselen van behoorlijk be-
stuur.13 Dat betekent niet alleen dat de gevraagde gegevens redelij-
kerwijs relevant moeten (kunnen) zijn voor de belastingheffing, maar 
dat ook anderszins de rechtmatigheid en behoorlijkheid van de be-
voegdheid, waarvan de inspecteur te dezen gebruik maakt, (in de 
procedure tegen de informatiebeschikking) dienen te worden ge-
toetst. Er mag uiteraard geen sprake zijn van abus of détournement 
de pouvoir. Zo zal de bevoegdheid van art. 41 jo. 47 AWR niet voor 
andere doeleinden dan belastingheffing - bij voorbeeld ten dienste 
van potentiële opsporing van beboetbare en/of strafbare feiten - mo-
gen worden gebruikt.14 
 
Evenmin zal daarvan nog gebruik gemaakt mogen worden met be-
trekking tot fiscale onderwerpen waarover partijen bij de belasting-
rechter procederen (BNB 1988/160). Deze omstandigheid staat der-
halve niet alleen in de weg aan het gebruik van de controlebevoegd-
heid als bedoeld in art. 47 AWR, maar ook aan de bevoegdheid tot 
persoonlijke oproeping, als bedoeld in art. 41 AWR. Dat geldt in be-
ginsel steeds wanneer sprake is van gegevens en inlichtingen, tot de 
verstrekking waarvan de Belastingdienst een belanghebbende niet 
(meer) kan of mag verplichten danwel waarop een ander regime toe-
passelijk is. Aan het louter verzaken van de vergezelplicht kan alsdan 
in redelijkheid uiteraard geen enkele sanctie verbonden worden. 
 
 

5.5. Verschijnen in het kader van de boete  

 
Tot 1 juli 2009 was in art. 67l AWR bepaald dat de inspecteur een 
gedoodverfde boeteling kon oproepen voor een verhoor. In de tekst 
van het eerste lid van dat artikel viel op, dat de inspecteur in de op-
roep de mededeling moest doen, dat de betrokkene zich desgewenst 
kon doen bijstaan. Een dergelijke bepaling is niet opgenomen in art. 
41 AWR.  
 
 

                                                
13
 Zie bijvoorbeeld HR 8 januari 1986, BNB 1986/128. 

14
 Extra pikant wordt het als hierbij de jurisprudentie van het EHRM wordt be-

trokken, zoals het Chambaz-arrest, waarvoor zij verwezen naar elders gepu-
bliceerde commentaren, zoals E.B. Pechler, 'Chambaz en het verbod op ge-
dwongen zelfincriminatie', NTFR 2012/1608 en F.P.J.M. Haas en D.N.N. Jan-
sen, 'Het 'privilege against self-incrimination' nader beschouwd', TFB 2013/01, 
p. 8-16. Deze laten wij in dit beperkt bestek verder buiten beschouwing.   



 

Met de invoering van de Vierde Tranche in de Awb is art. 67l AWR 
komen te vervallen. Thans geldt te dien aanzien het bepaalde in art. 
5:10a Awb. Daarin is vermeld dat degene die wordt verhoord met het 
oog op het aan hem opleggen van een bestraffende sanctie, niet ver-
plicht is ten behoeve daarvan verklaringen af te leggen. In het twee-
de lid is bepaald dat de betrokkene voor het verhoor wordt medege-
deeld dat hij niet verplicht is tot antwoorden.  
 
Het is saillant, dat deze bepaling niets zegt over de plicht voor een 
verhoor op te draven (lees: te verschijnen). Het is de vraag, of een 
justitiabele een oproeping in de bestuursrechtelijke context eenvou-
dig naast zich neer mag leggen. De Awb biedt geen mogelijkheden 
tot arrestatie. De bevoegdheid daartoe is immers gereserveerd voor 
het 'echte' strafrecht. 
 
Noch in het oude art. 67l AWR, noch in art. 5:10a Awb wordt gerept 
over de mogelijkheid van vertegenwoordiging, terwijl art. 41 AWR 
daarvan expressis verbis melding maakt. In het van toepassing zijnde 
beleid dat gevonden kan worden in par. 14 van het BBBB, is in het 
derde lid opgenomen dat de inspecteur een verslag van het verhoor 
maakt hetwelk bepaalde gegevens dient te bevatten, waaronder "in-
dien bijstand aanwezig is, de namen en hoedanigheden van degenen 

die bijstand verlenen". Hieruit kan worden afgeleid dat bijstand in 
ieder geval wel mogelijk is. Dat is uiteraard nog geen vertegenwoor-
diging.  
 
Aan de weigering te verschijnen voor een verhoor ex art. 5:10a Awb 
is - vanzelfsprekend - niet de bewijsrechtelijke consequentie van art. 
25, lid 3 en 27e AWR verbonden; aan het niet (volledig) voldoen aan 
de verplichting ingevolge art. 41 AWR uitdrukkelijk wél. Er zijn nog 
vele andere verschillen tussen de beide oproepingen en de daaraan te 
verbinden consequenties te signaleren.  
 
Daarom gaat het nu echter niet. De vergelijking wordt hier slechts 
getrokken om de beperkte reikwijdte van de persoonlijke verschijn-
plicht ex art. 41 AWR te illustreren. Bij gerede twijfel aan de legitimi-
teit van een oproeping of vordering van de inspecteur, ligt het op zijn 
weg deze aannemelijk te maken. De tijd, dat iedere belastingplichtige 
voor ieder van overheidswege gegeven bevel zonder meer in de hou-
ding moest gaan staan, ligt gelukkig achter ons. 
 
 
 
 
 



 

5.6. De (strafrechtelijke) sancties bij weigering 

 

Als aan de oproeping van de inspecteur geen gevolg wordt gegeven, 
althans wanneer de belastingplichtige ondanks een vordering daartoe 
niet aan de zijde van zijn gemachtigde verschijnt, 'zijn de rapen 
gaar'. Dit kan leiden tot een informatiebeschikking van de inspecteur 
en vervolgens – indien deze beschikking onherroepelijk komt vast te 
staan – tot de zware sanctie van omkering van de bewijslast.15  
 
Er vanuit gaande dat met het niet voldoen aan hetgeen is neergelegd 
in art. 41 AWR niet wordt voldaan aan de verplichting tot het ver-
strekken van inlichtingen, gegevens of aanwijzingen, komt ook de 
strafbaarstelling als overtreding van art. 68 AWR in beeld. Voor de-
gene die opzettelijk de gevraagde gegevens en inlichtingen, die hij 
ingevolge de belastingwet verplicht is te verstrekken, niet (tijdig) 
verstrekt, zwaait een gevangenisstraf van maximaal vier jaar en/of 
een forse geldboete (dit is een misdrijf ex art. 69, lid 1, AWR).  
 
Bovendien kan het in de wind slaan van een bestuurlijke vordering op 
basis van de AWR onder omstandigheden gekwalificeerd worden als 
het negeren van een ambtelijk bevel, strafbaar gesteld in art. 184 Sr 
(gevangenisstraf ten hoogste drie maanden). Er is derhalve enige 
moed voor nodig om oproepingen, verzoeken en vorderingen van 
belastingambtenaren te trotseren. Zelfs wanneer er in alle objectivi-
teit en redelijkheid ruimte is voor twijfel aan de legitimiteit daarvan, 
kan men zich een weigering bezwaarlijk permitteren. 
 
Zijn de gevolgen van onrechtmatig gebruik van bevoegdheden in het 
algemeen voor de Belastingdienst beperkt, voor de burger kan iedere 
verzaking 'fatale' gevolgen hebben.  
 
Hij staat, in een dergelijke situatie in feite met de rug tegen de 
muur.16 Gelukkig maakt de Belastingdienst in het algemeen prudent 
gebruik van zijn bevoegdheden en worden verschillen van inzichten in 
goed overleg met de betrokkene(n) overbrugd. Er wordt dan niet met 
scherp geschoten. Een verstandig belastingambtenaar is zich ervan 
bewust, dat de vooromschreven sancties juist in het leven geroepen 
zijn, om jegens aperte onwilligen en chicaneurs ingeroepen te kunnen 
worden. De mogelijkheid van 'overkill' is ongetwijfeld aanwezig, maar 
dient te worden gemeden.  

                                                
15
 Zie voetnoot 12.   

16
 In dergelijke gevallen kan de betrokkene een beroep doen op de fundamentele 

rechtsbescherming, die door de recentere jurisprudentie van het EVRM wordt 
geboden. Zie hiertoe voetnoot 14.  



 

Dat zal evenzo gelden, wanneer aan de oproeping tot persoonlijke 
verschijning gemotiveerd (op goede gronden) geen gevolg wordt ge-
geven. Er is dan sprake van een pleitbaar standpunt, waarvoor in 
overleg een oplossing moet worden gezocht. Hiertoe zal in het alge-
meen wel uitstel van executie worden verleend. 
 
 
5.7. Een (adequate) rechtsgang is inmiddels gecreëerd 

 

Met de per 1 juli 2011 in werking getreden wet (ten gevolge van het 
initiatiefwetsvoorstel van Dezentjé Hamming) is inmiddels een 
rechtsgang gecreëerd tegen onder meer onrechtmatige verzoeken ex 
art. 41 AWR. Tot dan toe werd een behoorlijke rechtsgang node ge-
mist. Over een vermeend onbehoorlijk gebruik van bevoegdheden 
kon de burger zich natuurlijk beklagen bij het bestuursorgaan of el-
ders maar daaraan werd geen opschortende werking verbonden. 
Thans kan eerst sprake zijn van de 'sanctie' van omkering van de 
bewijslast indien sprake is van een onherroepelijk vaststaande infor-
matiebeschikking ex art. 52a AWR. Over de rechtmatigheid van die 
beschikking waarin zal zijn vermeld dat de inspecteur meent dat de 
belastingplichtige ten onrechte niet heeft voldaan aan zijn oproeping 
om ter inspectie te verschijnen, kan thans derhalve worden geproce-
deerd. Zie voor een nadere beschouwing hoofdstuk 10.  
 
Het indienen van een klacht behoort uiteraard ook heden ten dage tot 
de mogelijkheden. Het is echter de vraag of een klacht bijdraagt tot 
een oplossing van de acute conflictsituatie, of deze juist bevordert. 
De klachtbehandeling op grond van de Awb (hoofdstuk 9) wordt - 
voorzover wij weten - door de Belastingdienst nog niet beschouwd als 
een welkom correctivum op het eigen optreden.  
 
Veeleer lijkt de ambtelijke benadering van de ingediende klacht voor-
al te worden geïnspireerd door een defensieve attitude, die eerder 
inspireert tot de afwijzing daarvan dan tot een terugtred op een een-
maal ingeslagen weg. Deze veronderstellingen zijn overigens op een 
beperkte observatie gebaseerd. Een publieke verantwoording waaruit 
de aard en inhoud van de ingediende klachten, de wijze van afwikke-
ling en de daaraan verbonden consequenties blijken, ontbreekt he-
laas. Het ware wenselijk indien het klachtrecht, zoals in het bedrijfs-
leven al jaren het geval is, ook door de Belastingdienst openlijk zou 
worden aangegrepen tot verbetering van het 'product belastinghef-
fing'. 
 
 



 

Een persoonlijk onderhoud met de belastingplichtige biedt de inspec-
teur een betere kans om diens geloofwaardigheid te testen dan langs 
schriftelijke of telefonische weg. Zelfs als er niets wordt gezegd, er is 
immers geen taal zo veelzeggend als de lichaamstaal. Vóór de invoe-
ring van de informatiebeschikking in art. 52a AWR was de weigering 
te antwoorden of het geven van een onjuist antwoord funest in het 
licht van de bewijslastverdeling. De omkering en verzwaring van de 
bewijslast stonden dan min of meer wel vast. De inspecteur had dus 
belang bij een rechtstreekse, directe confrontatie waarin 'vluchten' 
niet meer kon. Thans kan deze bewijsrechtelijke sanctie pas worden 
toegepast na het onherroepelijk worden van een informatiebeschik-
king, waarbij overigens de betrokkene - als het goed is - nog de ge-
legenheid krijgt tot herstel van een eerder manco in de inlichtingen-
verstrekking. Of daarmee daadwerkelijk de weg van art. 41 AWR 
wordt heropend, valt te betwijfelen. Dat neemt niet weg, dat de be-
lastingplichtige alsnog het initiatief kan nemen tot een mondeling 
onderhoud ter inspectie. Van een verplichting daartoe is echter geen 
sprake (meer). 
 
 
5.8. Ten slotte  

 
Over de persoonlijke verschijnplicht is ongetwijfeld veel meer te zeg-
gen dan hierboven is verwoord. Het gaat om een curieus en archaïsch 
wetsartikel dat op wonderbaarlijke wijze aan de reparatiedrift van de 
fiscale wetgever heeft weten te ontsnappen. Het is ook na de wets-
wijziging per 1 januari 2007 gehandhaafd. Over de toepassing tegen 
de achtergrond van het nieuwe bestuursrecht is in het parlement wel 
iets gezegd, maar een heldere uitwerking is daaraan niet gegeven.  
In fiscale kringen wordt daaraan ook maar zelden aandacht besteed. 
Door een in de vorige eeuw eens ingestelde Commissie ter bestude-
ring van vertegenwoordiging in het belastingrecht werd de persoonlij-
ke verschijnplicht slechts zijdelings behandeld. Naar het oordeel van 
de commissie speelt die plicht slechts een bescheiden rol in de waar-
heidsvinding. De sanctie van omkering van de bewijslast op het ver-
zaken van die plicht achtte zij te zwaar.17  
 
Aan de vraag of er aanleiding is de specifieke bevoegdheid van art. 
41 AWR te reserveren voor bijzondere gevallen door bepaaldelijk 
daartoe aangewezen ambtenaren, zouden wij in dit verband maar 
voorbij willen gaan.  

                                                
17
 Geschriften van de Vereniging voor Belastingwetenschap nummer 206, rap-

port van de Commissie ter bestudering van vertegenwoordiging in het belas-
tingrecht, Deventer: Kluwer 1997, p. 18 en 75. 



 

De beantwoording leidt immers tot allerhande beschouwingen over de 
mandatering binnen inspecties en de controle op (on)bevoegdelijk 
uitoefenen van het oproeprecht. De verschijn- en/of vergezelplicht 
geldt volgens de wet niet alleen jegens 'de inspecteur' maar jegens 
iedere andere ambtenaar van de rijksbelastingdienst, die door de 
Minister van Financiën als zodanig wordt aangewezen.18 Het zal wel 
niet de bedoeling zijn daartoe ook de ambtenaren van de FIOD aan te 
wijzen, hoezeer deze ook een functie kunnen vervullen in het kader 
van de handhaving van 's-rijksbelastingen. Zoals hierboven al is op-
gemerkt behoort de bevoegdheid van art. 41 AWR immers niet tot 
het opsporingsinstrumentarium. Als het de bedoeling mocht zijn het 
artikel in de praktijk veelvuldiger te gaan gebruiken, lijkt ons een 
toelichting daarop van overheidswege geen overbodige luxe. Zeker 
nu de rechter slechts sporadisch tot een wetsuitleg wordt geroepen.19 
Misschien is dat wel het beste bewijs, dat er aan dit artikel in de 
praktijk zo weinig behoefte is, dat het kan worden bijgezet in het fis-
caal kabinet der curiositeiten.20  
 
 
 

                                                
18
 Aldus art. 56 AWR. 

19 De recente uitspraak van de rechtbank te Arnhem (zie voetnoot 4) vormt 
daarop een (welkome) uitzondering. 

20
 Een mooi geschenk voor het Belastingmuseum in Rotterdam wellicht? 



Hoofdstuk 6  
 
De waarneming ter plaatse 
 
Prof. mr. Guido de Bont 

 
 
 
6.1. Inleiding 

 
Er is wel eens geschreven dat frauderen hard werken is.1 Om een 
werknemer 'zwart' te kunnen uitbetalen, zal er een voor de fiscus 
onbekende 'pot' moeten worden gecreëerd. Dat kan door het fingeren 
van ontvangen facturen die vervolgens zogenaamd contant werden 
voldaan, dan wel dient er zwart te worden ingekocht en vervolgens 
natuurlijk ook weer op die manier te worden verkocht. Ondanks de 
arbeidsintensiteit en complexiteit van een kloppend fraudepatroon is 
het niet uitgesloten dat er ondernemers zijn die erin slagen de admi-
nistratie 'recht te trekken': de kasadministratie is bijgewerkt, de pri-
vé-opnamen zijn niet opmerkelijk en ook de chi-kwadraattoets wordt 
met vlag en wimpel gehaald. Om dergelijk administratief kunst- en 
vliegwerk te kunnen weerleggen, zal de fiscus zich genoodzaakt zien 
om de daadwerkelijke feiten en omstandigheden van de onderneming 
te vergelijken met de administratieve verslaglegging daarvan. Een 
mogelijkheid daartoe is de waarneming ter plaatse (hierna ook: 
WTP).2 Dit fenomeen zal in dit hoofdstuk nader worden beschreven. 
Daarbij zal allereerst worden ingegaan op de vraag wat onder een 
waarneming ter plaatse dient te worden verstaan. Dat is met name 
interessant om te bezien welke toezichtmethoden niet onder de rege-
ling van art. 50 AWR vallen en in hoeverre deze in strijd zouden kun-
nen zijn met de privacywetgeving. Vervolgens wordt nader ingegaan 
op de normadressaat: op wie is de toegangsverplichting van toepas-
sing. Daarna wordt de opmerkelijke kwestie aangesneden dat de 
AWR (ook in art. 50) verplichtingen voor belastingplichtigen en der-
den kent, terwijl de Awb de toezichthouder bevoegdheden geeft.  
 
 
 

                                                           
1 P.J. Wattel (met dank aan hem voor het achterhalen van de vindplaats) be-

schrijft in stelling 7 behorend bij zijn proefschrift, De fiscale behandeling van 
het wederrechtelijke, Deventer: Kluwer 1992, de essentialia van een goed lo-
pende fiscale ondernemersfraude.   

2 R.N.J. Kamerling en J.A.M. van der Putten, 'De waarnemingen ter plaatse', 
WFR 1995/6166, p. 1345 e.v. 



Een bevoegdheid kan gemakkelijker worden uitgeoefend (al dan niet 
met de sterke arm), dan nakoming van een verplichting kan worden 
afgedwongen. Alvorens af te sluiten met conclusies, worden de for-
mele en behoorlijkheidsvereisten besproken die aan een WTP worden 
gesteld. 
 
 
6.2. Waarneming ter plaatse: wat is dat?  
 
De term 'waarneming ter plaatse' kan niet in de wet worden gevon-
den. In art. 50 AWR is eigenlijk alleen vastgelegd dat een inspecteur 
(op bepaalde tijden) toegang dient te worden verleend tot (alle ge-
deelten van) een gebouw dat, of alle grond die in gebruik is, voor 
zover dat voor een ingevolge de belastingwet te verrichten onderzoek 
nodig is. Niets meer of minder. De verplichting van art. 50 AWR tot 
het verlenen van toegang zal veelal samengaan met andere fiscale 
informatieverplichtingen, bijvoorbeeld die in de artt. 47 en 52, lid 6, 
AWR. Het gecombineerd toepassen van deze verplichtingen bij on-
dernemingen leidt dan tot een controlemethode die wel wordt aange-
duid als een waarneming ter plaatse. In de literatuur3 is het begrip 
WTP als volgt gedefinieerd:  
 
"bedrijfshandelingen bij een onderneming direct waarnemen met als 

doel op gestructureerde wijze feiten te verzamelen, die op het heden 

betrekking hebben. Bij het lopende of toekomstige onderzoek bij de 

onderneming gebruikt de controlemedewerker deze feiten als norm." 
 

Deze definitie lijkt mij te ruim nu daarin niet als voorwaarde is opge-
nomen dat een ondernemer toegang verstrekt tot een gebouw of 
grond welke hij in gebruik heeft. Dat Snippe en Kamerling dit element  
bewust niet hebben opgenomen in hun definitie van een WTP blijkt uit 
hun passages omtrent de zichtwaarneming. Naast de individuele 
WTP, de collectieve WTP en de spontane WTP waarbij de controleur 
contact heeft met de belastingplichtige, onderkennen zij een vierde 
variant van de waarneming ter plaatse, te weten de zichtwaarne-
ming:4  
 
"de controlemedewerker legt (nog) geen contact met de belasting-

plichtige, maar legt eerst zijn waarnemingen (in de vorm van gege-

vens en bevindingen) vast.  

                                                           
3 M. Snippe en R.N.J. Kamerling, Belastingcontrole, Deventer: Kluwer 2011, 8e 

herziene druk, p. 263. 
4 M. Snippe en R.N.J. Kamerling, a.w., p. 264. 



Deze kan hij later toetsen en dan moet hij zonodig alsnog contact 

hebben met de belastingplichtige; de Belastingdienst zal vanwege het 

uitgangspunt dat hij (van tevoren) aangeeft dat hij een WTP uitvoert 

prudent met deze vorm van WTP omgaan." 
 
Het wordt verwarrend als Snippe en Kamerling stellen dat de Belas-
tingdienst nog 'andere (toezicht- of) controlevormen (kent) die wel 
kenmerken hebben van een WTP, maar dat niet zijn. Hierbij gaat het 
om de zogenaamde digiwaarneming, de andere buitenactiviteiten en 
de rayonverkenning.' Deze vormen van onderzoek steunen op bron-
nenonderzoek, dan wel zijn zij niet gericht op het verzamelen van 
controle-informatie. Deswege is naar het oordeel van Snippe en Ka-
merling van een WTP geen sprake. Als echter hun definitie van WTP 
of zichtwaarneming letterlijk wordt geïnterpreteerd, kunnen deze 
controlemethoden onder de definitie vallen.  
 
Om dergelijke bronnenonderzoeken (buiten de bedrijfshuisvesting) uit 
te sluiten en de essentie van het binnentreden centraal te stellen, 
dient de definitie van Snippe en Kamerling te worden ingeperkt. Bij 
een WTP dient de toegang tot de onderneming centraal te staan. 
Mijns inziens zou de definitie als volgt moeten luiden: 
 
"handelingen direct waarnemen na het desgevraagd verkrijgen van 

toegang tot een gebouw of grond dat resp. die in gebruik is, met als 

doel op gestructureerde wijze feiten te verzamelen, die op het heden 

betrekking hebben. Bij het lopende of toekomstige onderzoek bij de 

onderneming gebruikt de controlemedewerker deze feiten als norm." 
 
Mijns inziens is het mogelijk een WTP te verrichten bij een belasting-
plichtige die niet als ondernemer optreedt. Voorts dient de gevraagde 
toegang tot het gebouw centraal te staan. Een onmiddellijke conse-
quentie van deze restrictievere definitie van een WTP is, dat zicht-
waarnemingen waarbij de controlemedewerker niet heeft gevraagd 
om toegang tot het gebouw of de grond, niet onder de definitie val-
len. Deze methode van controleren verdient echter een nadere be-
schouwing. 
 
 
6.3. 'Spionage' en het grondrecht op privacy 

 
Van een zichtwaarneming kan sprake zijn indien de controle-
medewerker zonder dat te vragen aan de belastingplichtige toegang 
verkrijgt tot het gebouw of de grond, dan wel zijn waarnemingen van 
de (bedrijfs)handelingen verricht van een plaats buiten het gebouw of 
de grond van de belastingplichtige.  



Mijns inziens bestaat voor dergelijke zichtwaarnemingen geen juridi-
sche grondslag in de wet. Dat lijkt op het eerste oog niet zo'n majeu-
re kwestie. Het staat immers ook een burger vrij om zijn ogen de 
kost te geven en bepaalde feiten en omstandigheden waar te nemen. 
Als iemand die een bezoek brengt aan een kapper op een bord leest 
dat op woensdag niet kan worden gepind en dus op die dag van de 
week alleen contante betalingen worden geaccepteerd, zal hij daar-
van kennis nemen en daarvan het zijne denken. Als die persoon een 
inspecteur is en hij toevallig met deze informatie wordt geconfron-
teerd, zal die aankondiging mogelijkerwijs aanleiding kunnen zijn 
voor een boekenonderzoek. Daaruit zou gemakkelijk de idee kunnen 
ontstaan dat de inspecteur mag wat de burger is toegestaan. Enige 
onderbouwing van dat standpunt zou kunnen worden gevonden in de 
overweging van het arrest van de Hoge Raad van 27 september 
20025, BNB 2003/13:  
 
"In 's Hofs oordeel ligt besloten het oordeel dat de wijze waarop de 

verklaring van de werknemer van belanghebbende is verkregen, de 

mogelijkheid voor de Inspecteur om zonder een beroep te behoeven 

doen op een wettelijke bevoegdheid de beschikking te verkrijgen over 

de gewenste informatie, te buiten gaat." 
 

In zijn annotatie onder het arrest constateert Feteris dat de Hoge 
Raad geen norm formuleert aan de hand waarvan kan worden vast-
gesteld of de Belastingdienst te extensief gebruik heeft gemaakt van 
deze buitenwettelijke onderzoeksmethode. Ofschoon voor de hand 
ligt dat de beginselen van behoorlijk bestuur leidend zullen zijn, 
meent Feteris dat daarmee de normering niet bepaald helderder is 
gemaakt. Mijns inziens zal naast voornoemde beginselen ook het 
recht op privacy bij deze onderzoeksmethode, die een wettelijke 
grondslag ontbeert, een belangrijke rol spelen.  
 
In dat kader is van belang dat het EHRM op 16 april 2002 in de zaak 
Sociétés Colas tegen Frankrijk6 heeft geoordeeld dat onder niet nader 
gespecificeerde omstandigheden ook vennootschappen een beroep 
kunnen doen op het recht op privacy dat in art. 8 EVRM is verankerd, 
'le droit au respect de son siège social, son agence ou ses locaux pro-
fessionnels'.7   
 

                                                           
5  HR 27 september 2002, BNB 2003/13. 
6  EHRM 16 april 2002, NJ 2003, 452. 
7 Zie hierover: R.J. Koopman, 'Franse bouwfraude en de waarneming ter plaat-

se', NTFR 2002/1604. 



Als het recht op privacy van toepassing is, dan is de inbreuk strikt 
genormeerd in het tweede lid van art. 8 EVRM dat als volgt luidt: 
  
"Geen inmenging van enig openbaar gezag is toegestaan in de uitoe-

fening van dit recht dan voor zover bij wet is voorzien en in een de-

mocratische samenleving noodzakelijk is in het belang van de natio-

nale veiligheid of het economisch welzijn van het land, het voorko-

men van wanordelijkheden en strafbare feiten, de bescherming van 

de gezondheid of de goede zeden of voor de bescherming van de 

rechten en vrijheden van anderen."  
 

Uiteraard is een controle in het kader van de belastingheffing een 
belang in het kader van het economische welzijn van het land. Het 
recht op privacy is een mensenrecht dat zich niet bijzonder goed ver-
houdt tot de noodzaak van de fiscus om informatie te vergaren in het 
kader van de belastingheffing. De Hoge Raad8 heeft al in algemene 
bewoordingen geoordeeld dat het voorkomen van belastingfraude en 
controle in het algemeen een rechtvaardiging kan vormen voor een 
inbreuk op het recht op privacy:   
 
"(…) wordt die zonder meer gerechtvaardigd omdat die gegevens 

nodig zijn bij de verdere afhandeling van de loonbelasting als voor-

heffing op de inkomstenbelasting, waarbij moet kunnen worden be-

oordeeld of de loonbelasting tot het juiste bedrag is ingehouden en 

ook of een aanslag in de inkomstenbelasting moet worden opgelegd. 

De wenselijkheid bedrog daarbij - en in het algemeen fiscale en so-

ciale verzekeringsfraude - te bestrijden maakt vervolgens begrijpelijk 

- en, voorzover dientengevolge sprake zou zijn van een (ernstiger) 

inbreuk, rechtvaardigt - dat de wetgever de werknemer heeft ver-

plicht de opgave van zijn identiteit te staven door de werkgever een 

bewijs daarvan ter inzage te verstrekken (…)." 
 
Van belang is daarbij de kanttekening te plaatsen dat een inbreuk op 
het recht op privacy ingevolge art. 8 EVRM en de artt. 7 en 8 van het 
Handvest van de Grondrechten van de EU slechts onder omstandig-
heden is toegestaan. In dit geval uit de jurisprudentie bestond een 
wettelijke controlebevoegdheid. De artt. 47, 50, 52 en 53 AWR kun-
nen als dergelijke wettelijk verankerde inbreuken op het recht op 
privacy worden beschouwd. 
 
 
 

                                                           
8  HR 28 januari 1998, BNB 1998/147. 



Voor een beoordeling van de toelaatbaarheid van een zichtwaarne-
ming zit de essentie in het vereiste van het tweede lid van art. 8 
EVRM dat de inmenging 'bij wet is voorzien'. In haar dissertatie9 ont-
leedt Stouten dit element in drie vereisten: 
 
"1. er moet een specifieke wet of wettelijke regime zijn op grond 

waarvan de inmenging mogelijk is (basis in de wet); 

2. de wettelijke regeling moet voldoende toegankelijk zijn voor de 

burger (toegankelijkheid); en 

3. de wettelijke regeling moet voldoende precies zijn geformuleerd." 
 
De strafkamer van de Hoge Raad10 overwoog al in 1996 dat een in-
breuk op een fundamenteel recht, zoals het recht op een persoonlijke 
levenssfeer, slechts kan worden gelegitimeerd door of krachtens een 
wet in formele zin. Een dergelijke wet ontbreekt in de situatie waarin 
controle-medewerkers belastingplichtigen observeren. Uit de praktijk 
blijkt dat in bepaalde situaties in het kader van een controle meer 
wordt gedaan dan het eenvoudig vaststellen van feiten en omstan-
digheden betreffende de bedrijfsvoering. Uit het leven gegrepen is de 
casus waarin belastingambtenaren besluiten in het kader van een 
controle te gaan eten in een restaurant.11 Daarbij wordt de eigen 
smaak terzijde geschoven en worden bijzondere, aparte gerechten 
besteld. Na te hebben afgerekend, wordt dan na enkele dagen een 
controle aangekondigd en wordt in de administratie bekeken of deze 
aparte gerechten op de dag van het (fiscale) etentje in de administra-
tie zijn verwerkt. Bij deze methode komt het erop neer dat de belas-
tingambtenaren bewijs creëren. Ofschoon niemand belastingambte-
naren voedsel zal willen ontzeggen, kan dit etentje niet echt worden 
verklaard vanuit een bepaalde menselijke 'honger'. Het heeft een 
strategisch doel in het kader van de controle, die onmiskenbaar een 
inbreuk vormt op het recht op privacy dat ook aan bedrijven toekomt. 
De vraag is welke wettelijke regeling een dergelijk etentje legiti-
meert. Mijns inziens ontbreekt die omdat art. 50 AWR slechts een 
verplichting creëert en niet een bevoegdheid voor de inspecteur om 
toegang te verkrijgen tot een bedrijfsgebouw. Een heldere grondslag 
tot het creëren van bewijs door te gaan eten in de hoedanigheid van 
belastingambtenaar zonder dat aan de belastingplichtige kenbaar te 
maken, kan mijns inziens niet in art. 50 AWR worden gevonden.  

                                                           
9 M. Stouten, De Witwasmeldplicht, Den Haag: Boom Juridische uitgevers 

 2012, p. 63. 
10  HR 19 december 1995, NJ 1996/249; zie recenter HR 3 juli 2012, LJN BV7438. 
11  Passage werd ontleend aan mijn column: 'Vrijheid geef je door', NTFR 

2012/1274. 



Zo wordt de toegang niet desgevraagd verleend en zijn de belasting-
ambtenaren incognito. Deze inbreuk ontbeert naar mijn overtuiging 
een wettelijke grondslag. 
 
 
6.4. Normadressaat 
 
Ofschoon een WTP veelal bij de controle van een onderneming zal 
worden toegepast, geeft de wet geen aanleiding tot een dergelijke 
restrictie. Uit de jurisprudentie wordt duidelijk dat art. 50 AWR even-
eens wordt toegepast bij geschillen omtrent de waardering van de 
woning of bezittingen in de privésfeer.  
 
Op basis van het eerste lid van art. 50 AWR kan dus slechts worden 
geconcludeerd dat toegang dient te worden verschaft voor ieder in-
gevolge de belastingwet te verrichten onderzoek. In art. 50, lid 3, 
AWR wordt naast het bedrijf en het zelfstandige beroep ook de werk-
zaamheid als bedoeld in art. 52, lid 1, AWR genoemd. Het derde lid 
bevat deze concretisering echter omdat voor deze categorieën geldt 
dat het onderzoek ook mag plaatsvinden buiten de dagen en tijden 
die in het tweede lid worden genoemd. Van een restrictie van de 
reikwijdte van de normadressaat in het eerste lid is dan ook geen 
sprake.  
 
De vraag is of de beschrijving van de normadressaat niet te ruim is in 
vergelijking met de overige verplichtingen. Art. 47 AWR geldt immers 
slechts ten aanzien van de eigen belastingplicht. De verplichting in 
art. 52 en 53  AWR geldt voorts alleen voor de administratieplichtige. 
Voor art. 53 AWR geldt dan nog dat het slechts kan gaan om een on-
derzoek naar een persoon die binnen- of buitenlands belastingplichtig 
is. De enige beperking die in art. 50 AWR kan worden gelezen is dat 
het moet gaan om een (rechts)persoon die een gebouw of grond in 
gebruik heeft. Dat zou dan tevens kunnen inhouden dat een particu-
lier, die niet de belastingplichtige is die wordt onderzocht, verplicht is 
toegang te verschaffen. Nu voor die particulier voor een dergelijk 
derdenonderzoek het bepaalde in de artt. 47 en 53 AWR niet geldt, 
lijkt de redactie van art. 50 AWR te ruim.  
 
De bijkomende verplichting in het vierde lid van art. 50 AWR, waarin 
is vastgelegd dat de gebruiker van het gebouw of de grond verplicht 
is desgevraagd aanwijzingen te geven die voor het onderzoek nodig 
zijn, verhoudt zich mijns inziens niet tot de beperkte reikwijdte van 
art. 47 en met name art. 53 AWR.  
 



De verplichting desgevraagd aanwijzingen te geven in art. 50, lid 4, 
AWR kan de restricties die voor de inspecteur gelden op grond van 
art. 53 AWR gedeeltelijk illusoir maken. Een inspecteur zou immers 
een particulier op grond van het vierde lid van art. 50 AWR na het 
binnentreden vragen kunnen stellen waartoe hij op grond van art. 53 
AWR niet gerechtigd is aangezien deze bepaling slechts geldt voor 
administratie- en inhoudingsplichtigen.     
 
Een aanknopingspunt voor een meer ingekaderd normadressaat van 
de verplichting van art. 50 AWR zou mijns inziens kunnen worden 
gevonden in de toevoeging "voor zover dat voor een ingevolge de 
belastingwet te verrichten onderzoek nodig is." Het begrip 'onder-
zoek' zou in dat kader dan nader moeten worden ingevuld met de 
verplichtingen van de artt. 47 en 53 AWR. Alsdan geldt de verplich-
ting om toegang te verschaffen in het kader van een derdenonder-
zoek alleen voor zover jegens diegene ook een verplichting bestaat 
om mee te werken aan het 'onderzoek' van art. 53 AWR.  
 
 
6.5. Een verplichting met sanctie voor de één is nog geen 

bevoegdheid van de ander 
 

In lijn met alle bepalingen in Afdeling 2 van Hoofdstuk VIII van de 
AWR bevat art. 50 AWR een verplichting voor de gebruiker van een 
gebouw/grond en geen bevoegdheid van de inspecteur. Dit lijkt een 
semantische discussie: de verplichting van de belastingplichtige lijkt 
immers gelijk aan de bevoegdheid van de inspecteur. Toch is dit 
mijns inziens niet het geval. Deze discussie is eerder gevoerd toen de 
reikwijdte van de verplichting in art. 47 AWR aan de orde was. De 
Hoge Raad12 heeft geoordeeld dat deze verplichting het feitelijk ter 
beschikking stellen van documenten niet kon garanderen: 
 
"De genoemde maatregelen kunnen immers niet waarborgen dat de 

benodigde gegevens daadwerkelijk worden verschaft, omdat de be-

lastingplichtige zich bij de, door de belastingdienst mogelijk te laag 

geschatte, aanslag kan neerleggen zonder de verlangde gegevens te 

verstrekken." 
  
In dat kader bleef er binnen het leerstuk van de formele rechtskracht 
ruimte voor de toepassing van het civiele (proces)recht om met be-
hulp van een dwangsom de overdracht van documenten af te dwin-
gen.  

                                                           
12 HR 18 september 2009, BNB 2010/21.  



De verplichting van de belastingplichtige op grond van art. 47 AWR 
stukken aan de inspecteur ter beschikking te stellen was dus geen 
bevoegdheid van de inspecteur deze documenten te 'pakken'. Zo is 
ook de inspecteur op grond van art. 50 AWR niet bevoegd zich zelf-
standig toegang te verschaffen tot het gebouw of de grond.  
 
In dit kader is opmerkelijk dat de Awb op dit punt anders is geredi-
geerd. Het equivalent van art. 50 AWR kan in art. 5:15 Awb worden 
teruggevonden en luidt als volgt: 
 
1. Een toezichthouder is bevoegd, met medeneming van de be-

nodigde apparatuur, elke plaats te betreden met uitzondering 
van een woning zonder toestemming van de bewoner. 

2. Zo nodig verschaft hij zich toegang met behulp van de sterke 
arm. 

3. Hij is bevoegd zich te doen vergezellen door personen die 
daartoe door hem zijn aangewezen.   
 

De Awb kent derhalve bevoegdheden toe, terwijl de AWR (slechts) 
verplichtingen in het leven roept. De 'sterke arm' in het tweede lid 
past bij de bevoegdheid van de toezichthouder, maar verhoudt zich 
niet tot de verplichting in de AWR. De sterke arm kan de uitoefening 
van de bevoegdheid van de toezichthouder mogelijk maken. Juridisch 
past het niet de sterke arm in te zetten om de belastingplichtige een 
verplichting te laten nakomen.  
 
Ingeval de belastingplichtige zijn verplichting schendt, betekent dit 
immers niet dat de inspecteur zijn waarneming ter plaatse zonodig 
met toepassing van geweld mag uitvoeren. Het niet nakomen van de 
verplichting betekent slechts een schending die kan worden bestraft. 
In 2008 heeft de regering het idee opgevat om een aantal schendin-
gen niet langer strafrechtelijk aan te pakken, maar slechts bestuurs-
rechtelijk te beboeten. Uit de praktijk werd duidelijk dat de voorheen 
strafrechtelijk geduide feiten niet werden vervolgd door het Openbaar 
Ministerie aangezien deze als 'licht' werden aangemerkt en er even-
min een concreet fraudebedrag aan gekoppeld kon worden. Het feit 
dat een schending van een verplichting voortaan een beboetbaar feit 
vormt in plaats van een strafbaar feit drukt naar de mening van het 
kabinet "geenszins een verminderde afkeuring van dit gedrag uit, 

maar zorgt slechts voor een wettelijk sanctiestelsel dat beter aansluit 

bij de aard van de overtreding. (…) Omdat de effectiviteit van de 

handhaving echter toeneemt, zal het afschrikwekkende effect van de 

lagere bestuurlijke boete zeker niet geringer zijn."13 

                                                           
13 Kamerstukken II 2008/09, 32 128, nr. 3, p. 35–36. 



 
Na de wetswijziging kwalificeert de schending van de verplichting in 
art. 50 AWR als een overtreding ingevolge art. 67ca AWR. De inspec-
teur kan dan derhalve een verzuimboete opleggen van maximaal 
€ 4.920. 
 
De vraag is thans of de weigering mee te werken wel afdoende kan 
worden bestraft en of de sanctie op de verplichting in art. 50 AWR 
wel in verhouding staat tot andere verplichtingen. Een schending van 
de verplichting in art. 47 AWR in de vorm van het (opzettelijk) niet 
verstrekken van informatiedragers wordt bestraft met een gevange-
nisstraf van ten hoogste vier jaren en het bedrag van de te weinig 
betaalde belasting. Het weigeren van de toegang tot een gebouw 
waardoor eveneens informatie aan de inspecteur wordt achtergehou-
den, wordt bestraft met een verzuimboete van € 4.920. De achter-
grond van dit enorme verschil is niet duidelijk, behalve de praktische 
argumenten die door de wetgever zijn aangevoerd. Ter rechtvaardi-
ging zou nog een ander praktisch argument kunnen gelden. Een 
schending van art. 50 AWR zal veelal gepaard gaan met de schending 
van andere verplichtingen. In dat kader bestaat wellicht verminderd 
behoefte aan een zware sanctie op de verplichting toegang te verle-
nen. 
 
Overigens is het omkeren en verzwaren van de bewijslast op grond 
van de artt. 25, lid 3, en 27e AWR niet mogelijk aangezien een 
schending van art. 50, lid 1, AWR daarin niet wordt vermeld als grond 
voor deze procedurele sanctie. Uit een aantal uitspraken14 blijkt dat 
de rechter de 'weigerende' belastingplichtige in het kader van de re-
guliere redelijke bewijslast opzadelt met de opdracht aannemelijk te 
maken dat de inspecteur ongelijk heeft. Feitelijk leidt dat tot een be-
wijsrechtelijke situatie die gelijk lijkt te zijn met de wettelijk veran-
kerde omkering en verzwaring van de bewijslast. De Hoge Raad heeft 
echter in zijn arrest van 25 oktober 200215 duidelijk gemaakt dat er 
wel degelijk een onderscheid is. Alleen bij een daadwerkelijke omke-
ring en verzwaring van de bewijslast verschuift het bewijsrisico naar 
de belastingplichtige. Dat is bij de normale bewijsverdeling niet het 
geval.  
 
 

                                                           
14 Zie onder andere Hof 's-Hertogenbosch 31 december 1993, nr. 95/1992, Be-

lastingblad 1994, p. 586; Hof Amsterdam 16 juli 2009, NTFR 2009/1724 en 
Hof Arnhem 29 november 2011, V-N 2011/3138. 

15 HR 25 oktober 2002, BNB 2003/14. 



Al met al is de positie van de inspecteur bij een weigering tot de toe-
gang tot het gebouw of de grond niet benijdenswaardig. Met het be-
talen van een verzuimboete lijkt degene voor wie de verplichting in 
art. 50 AWR geldt, een WTP te kunnen 'afkopen'. 
 
De Staatssecretaris is een andere opvatting toegedaan en lijkt wel uit 
te gaan van een bevoegdheid tot binnentreden. Ook Feteris16 refe-
reert aan de "bevoegdheid tot het betreden van plaatsen". De Staats-
secretaris heeft zich in de resolutie van 22 september 199417 uitgela-
ten over de uitwerking van de AWbt in de fiscaliteit. In deze wet wor-
den specifieke bepalingen opgenomen ter zake van het binnentreden 
van een woning. Daarvoor gelden (vanzelfsprekend) zwaardere eisen 
dan met betrekking tot andere gebouwen en gronden. Zonder toe-
stemming van de bewoner mag slechts een woning worden betreden 
indien een machtiging wordt verstrekt. Daaromtrent vermeldt de re-
solutie (in paragraaf 2.7.)  
  
"Wanneer de bewoner geen toestemming tot binnentreding verleent, 

kan binnentreding (behoudens de in artikel 2, eerste, tweede en vier-

de lid, AWBt genoemde gevallen) alleen maar plaatsvinden wanneer 

de ambtenaar die wil binnentreden daartoe een machtiging heeft ge-

kregen. Bevoegd tot het geven van een machtiging zijn: 

- de procureur-generaal bij het gerechtshof; 

- de officier van justitie; 

- de hulpofficier van justitie. 

Bij binnentreding voor andere doeleinden dan strafvordering kan de 

machtiging ook worden verleend door: 

- de burgemeester; 

- afzonderlijk bij wet aangewezen personen." 
 
Met geen woord gaat de Staatssecretaris echter in op art. 4 AWbt. 
Daarin is bepaald dat de machtiging uitsluitend kan worden gegeven 
aan degene die bij of krachtens de wet bevoegd is verklaard zonder 
toestemming van de bewoners in een woning binnen te treden. Zoals 
hierboven uiteengezet bestaat een dergelijke bevoegdheid naar mijn 
overtuiging niet, waardoor de AWbt niet van toepassing is en het bin-
nentreden feitelijk niet kan worden afgedwongen als de verplichting 
wordt geschonden. In lijn met voormelde jurisprudentie van de Hoge 
Raad zou het betreden van grond of het binnentreden van een ge-
bouw (niet een woning) feitelijk kunnen worden afgedwongen door 
een civiele procedure waarin nakoming van de verplichting met een 
dwangsom kan worden geëist.  

                                                           
16 M.W.C. Feteris, Formeel belastingrecht, Deventer: Kluwer 2007, p. 276-277. 
17 Resolutie van 22 september 1994, V-N 1994, p. 3105 e.v. 



Dit civiele 'paardenmiddel' past echter niet zo goed bij het verras-
singseffect dat juist met een WTP wordt nagestreefd.  
 
De (kennelijke) opvatting van de Staatssecretaris dat de verplichting 
in art. 50 AWR tot een bevoegdheid leidt in de zin van art. 4 AWbt 
leidt tot een aantal opmerkelijke conclusies. Allereerst zou dit bete-
kenen dat een inspecteur wel de 'sterke arm' tot assistentie kan 
meenemen tot binnentreden van een woning (op grond van art. 9 
AWbt) maar dit niet kan doen indien hij een bedrijfsgebouw wenst 
binnen te treden. Voor een dergelijk onderscheid bestaat geen zinni-
ge onderbouwing. Een belangrijkere constatering is mijns inziens het 
verschil tussen de Awb en de AWR. In art. 5:15 Awb wordt nadrukke-
lijk geen bevoegdheid gegeven tot het binnentreden van een woning 
zonder toestemming van de bewoner. Voor de inspecteur zou dat bij 
een fiscaal onderzoek dan wel zijn toegestaan. Ofschoon de AWR en 
Awb niet gelijktijdig tot stand zijn gekomen en daarin een praktische 
reden voor het onderscheid kan worden gevonden, is voor een fun-
damenteel verschil binnen het bestuursrecht geen aanleiding. De Awb 
is van latere datum en kan geacht worden een meer moderne opvat-
ting van de wetgever weer te geven. Ofschoon in art. 1, lid 3, AWR 
afdeling 5.2. Awb is uitgesloten van toepassing voor de rijksbelastin-
gen en dus art. 5:15 Awb niet van toepassing is op een fiscaal onder-
zoek, dient art. 50 AWR mijns inziens in het licht van die bepaling te 
worden geïnterpreteerd. Nu ook de tekst van art. 50 AWR geen be-
voegdheid creëert, zou de conclusie moeten zijn dat de AWbt niet van 
toepassing kan zijn en dus het Openbaar Ministerie of de burgemees-
ter geen toestemming kunnen verlenen voor een onderzoek in een 
woning.      
   
 
6.6. Formele vereisten en behoorlijkheidsnormen  

 
Hiervoor is al aandacht besteed aan de ruime normadressaat in art. 
50 AWR. Degene die een gebouw of grond in gebruik heeft, kent de 
verplichting toegang te verlenen. Is 'degene' een rechtspersoon dan 
zal die verplichting ingevolge art. 42 AWR door iedere bestuurder 
kunnen  worden nagekomen. De Nationale ombudsman18 ontving van 
een verzoeker een klacht die mede op dit punt zag. De Belasting-
dienst sprak met een bestuurder van een restaurant en haar zus tij-
dens de eerste WTP. Tijdens die eerste WTP is aan de ambtenaren 
van de Belastingdienst de toegang tot de onderneming niet ontzegd.  
 

                                                           
18 No 4 augustus 2004, nr. 2004/305, V-N 2004/42.35.  



De Nationale ombudsman nam aan dat op dat moment evenmin voor 
toekomstige WTP's een weigering tot de toegang in het vooruitzicht is 
gesteld. Op basis daarvan oordeelde de Nationale ombudsman het 
niet klachtwaardig dat de wens tot binnentreden van het restaurant 
kenbaar werd gemaakt bij voornoemde zus en dat na het uitblijven 
van de weigering tot het verlenen van toegang de ruimten werden 
betreden. De verplichting in art. 50 AWR kan naar mijn oordeel 
slechts worden nagekomen door de (juridisch) gebruiker van het ge-
bouw en in geval van een rechtspersoon de bestuurder. Met alle be-
schikbare moderne communicatiemiddelen die tegenwoordig beschik-
baar zijn, meen ik dat van een professioneel handelende Belasting-
dienst mag worden verwacht dat niet aan het personeel of (toevallig) 
aanwezigen derden mag worden verzocht om toestemming en zeker 
niet om bij stilzwijgen maar het gebouw binnen te gaan. 
  
De klacht van verzoekster werd wel toegewezen in verband met de 
termijn tussen de aankondiging van waarnemingen ter plaatse en de 
feitelijke waarneming. Die termijn bedroeg twee jaar en acht maan-
den hetgeen te lang is om te kunnen aannemen dat een belasting-
plichtige - die in die tijd niet is geconfronteerd met een WTP - nog 
bekend zou zijn met de mogelijkheid  en betekenis van een WTP. Het 
is beleid dat een WTP wordt aangekondigd.19 Daarvan was onder deze 
omstandigheden dus naar de mening van de Nationale ombudsman 
geen sprake meer.  
 
Snippe en Kamerling20 beschrijven de kaders van een WTP en merken 
daarbij op dat in de situatie dat een ondernemer stelt geen algemene 
aankondigingsbrief in verband met de WTP te hebben gekregen, dit 
ertoe kan leiden dat de WTP wordt uitgesteld. Een WTP dient door 
twee controle-medewerkers te worden verricht, die zich discreet zul-
len dienen te legitimeren. De Nationale ombudsman21 behandelde in 
het rapport van 13 oktober 2008 een klacht waarin een controleme-
dewerker van de Belastingdienst zich bij de balie van een garagebe-
drijf bekendmaakte en een briefje achterliet waaruit bleek dat er on-
derzoek plaatsvond naar de belastingheffing van de directieleden.  
 
 

                                                           
19 Zie hierover: R.N.J. Kamerling en L.C.J.M. van der Hel-van Dijk, 'Waarnemin-

gen ter plaatse in het algemeen en die in restaurants in het bijzonder', TFB 
2005/04. 

20 M. Snippe en R.N.J. Kamerling, Belastingcontrole, 8e herziene druk, Deventer: 
Kluwer 2011, p. 270-271. 

21 No 13 oktober 2008, V-N 2008/52.10. 



Van een privacyschending was geen sprake, maar de Nationale om-
budsman vond wel dat sprake was van een onprofessionele handel-
wijze, nu verwacht had kunnen worden dat verzoekers het ongewenst 
zouden vinden dat medewerkers van hun bedrijf bekend werden met 
het onderzoek. De controleur had het bericht in een blanco enveloppe 
moeten achterlaten, dan wel moeten opsturen naar het privéadres. 
Van een WTP wordt een controlerapport opgemaakt dat ook aan de 
'onderzochte' wordt toegezonden. Op die manier wordt ook de pre-
ventieve werking van een WTP nader aangezet. De betrokkene weet 
op die wijze welke informatie bij de Belastingdienst bekend is.  
 
Evenals bij de toepassing van de artt. 47 en 53 AWR zal de inspec-
teur bij een WTP de algemene beginselen van behoorlijk bestuur en 
de beginselen van een goede procesorde dienen na te leven. In het 
kader van art. 50 AWR is het arrest van de Hoge Raad22 van 6 de-
cember 2000 van belang, waarin de Hoge Raad bevestigt dat ook een 
WTP bij een belastingplichtige die beroep bij de rechter heeft aange-
tekend zich niet verhoudt tot de beginselen van een goede procesor-
de, zoals ten aanzien van de verplichting in art. 47 AWR ook al was 
beslist.23 In deze casus was interessant dat de belastingplichtige had 
meegewerkt aan het onderzoek ingevolge art. 50 AWR.  Onder derge-
lijke (instemmende) voorwaarden staat er naar het oordeel van de 
Hoge Raad geen rechtsregel in de weg aan het onderzoek (van in dit 
geval de taxateur) en verbood geen rechtsregel dat het bestuursor-
gaan op het rapport met bevindingen een beroep deed.  
 
De Nationale ombudsman24 is in twee gevallen geconfronteerd met 
een klacht over misbruik van de toegangsverplichting. Telkens ging 
het over belastingcontroleurs die deelnamen aan een project van de 
gemeente Amsterdam met de bedoeling om gegevens van de ge-
meentelijke basisadministratie te controleren. De Nationale ombuds-
man stelde vast dat de Belastingdienst op grond van de belasting-
wetgeving een reden had om inlichtingen in te winnen op het adres 
van de klager. De toegangsverplichting bevoegdheid werd dus ge-
bruikt voor een ander doel dan waarvoor deze is gegeven en daaren-
boven was de toepassing in strijd met het evenredigheidsbeginsel.  
  

                                                           
22 HR 6 december 2000, BNB 2001/53. Zie ook Hof 's-Gravenhage 28 april 1989, 

V-N 1990, p. 2508; Hof Amsterdam 30 juni 1999, V-N 1999/46.3 en Pres. Hof 
Leeuwarden 19 april 2002, nr. BK 130/02, Belastingblad 2002, p. 620. 

23 HR 10 februari 1988, BNB 1988/160. 
24 No 14 mei 2009, nr. 2009/0095, V-N 2009/26.5 en No 8 oktober 2009, nr. 

2009/0210, V-N 2009/58.6. 



Als de WTP-verplichting wel geldt en de controle-medewerkers toe-
gang krijgen tot een gebouw, mogen zij een beperkt aantal verrich-
tingen uitvoeren. In dat kader noemen Snippe en Kamerling het 
waarmerken van bepaalde (primaire) bescheiden. Daarvoor is echter 
de toestemming van de eigenaar/gebruiker van die bescheiden nodig. 
Indien die toestemming niet wordt verstrekt, kan ingevolge art. 49 
AWR worden besloten de bescheiden te kopiëren. 
  
Ongevraagd mogen de controle-medewerkers zich niet richten tot 
personeelsleden, tenzij dit plaatsvindt in het kader van de identifica-
tieplicht ingevolge art. 30 Wet op de loonbelasting of art. 47, lid 3, 
AWR. 
   
Tijdens de WTP zal de inspecteur kunnen nagaan hoeveel personeels-
leden aanwezig zijn, hoe groot de voorraden zijn, de kas kunnen tel-
len en vergelijken met de kasadministratie en nagaan of er andere 
activa aanwezig zijn.25 Nadrukkelijk bestaat er geen bevoegdheid om 
(archief)kasten te openen. Daarover valt in de parlementaire ge-
schiedenis26 het volgende te lezen:  
 
"Met deze leden ben ik van mening dat het doorzoeken van archief-

kasten thuis hoort in de sfeer van een strafrechtelijk onderzoek en 

derhalve niet behoort tot de bevoegdheden welke kunnen worden 

uitgeoefend bij een normale administratieve controle. De interpretatie 

van artikel 50 die de Nederlandse Orde van Accountants-

Administratieconsulenten heeft gegeven in haar brief van 7 december 

1989, inhoudend dat het toegang verlenen ook zou omvatten het 

onderzoeken van archiefkasten, is dan ook niet juist." 
 
De controle-medewerkers dienen derhalve hun koevoet thuis te la-
ten.27 
 
De essentie van een WTP wordt gevormd door het verrassingseffect. 
Dit leidt ertoe dat een aantal reguliere rechten van een belasting-
plichtige of derde niet volledig tot uiting kan komen, aangezien dit 
ertoe zou leiden dat de WTP wordt gefrustreerd. Hof 's-Gravenhage 
heeft zich op 16 mei 2002 in kort geding in principiële bewoordingen 
uitgelaten over deze kwestie:  
 

                                                           
25 M.W.C. Feteris, Formeel belastingrecht, Deventer: Kluwer 2007, p. 276. 
26 Kamerstukken II 1990/91, 21 287, nr. 5, p. 21. 
27 P.J. Wattel, 'De koevoet van de controleur', Column over de  betredingsbe-

voegdheid van fiscale controleambtenaren', WFR 1989/5896, p. 1575. 



"11. Als (wettelijk) uitgangspunt geldt dat een belastingplichtige het 

recht heeft om zich in het verkeer met de belastingdienst te laten 

vertegenwoordigen of zich van bijstand te laten voorzien. Dit recht is 

evenwel niet absoluut. In het bijzonder in een situatie als de onder-

havige, waarin het voor een juiste heffing van belastingen wenselijk 

of noodzakelijk is dat er een feitelijk onderzoek naar bedrijfshande-

lingen op of in de directe nabijheid van de plaats van vestiging van 

het betrokken bedrijf plaatsvindt, dient een uitzondering op voormeld 

uitgangspunt te worden toegelaten, in die zin dat het voor de belas-

tingdienst mogelijk moet zijn om een WTP of een zichtwaarneming te 

verrichten zonder dat de tuinders of een gemachtigde tevoren van de 

precieze datum en het precieze tijdstip daarvan op de hoogte worden 

gesteld. De wettelijke grondslag van deze bevoegdheid van de belas-

tingdienst wordt door artikel 50 AWR gevormd.  

12. Terecht heeft de Staat in dit verband aangevoerd dat het door de 

tuinders verdedigde standpunt ertoe zou kunnen leiden dat deze be-

voegdheid van de belastingdienst tot een WTP of zichtwaarneming 

illusoir zou kunnen worden gemaakt doordat een waarschuwing voor-

af aan de tuinders of hun gemachtigde van de precieze datum en het 

precieze tijdstip waarop een WTP of zichtwaarneming zal worden uit-

gevoerd, ertoe zou kunnen leiden dat de feitelijke situatie op dat 

moment een ander beeld vertoont dan zonder een dergelijke concrete 

waarschuwing het geval zou zijn geweest, hetgeen een juiste heffing 

van belastingen zou kunnen belemmeren of frustreren." 
 
Het vorenstaande leidt er evenwel niet toe dat er tijdens een WTP 
geen contact zou mogen bestaan tussen de gebruiker van het ge-
bouw/grond en zijn gemachtigde. Het Hof formuleert het mijns in-
ziens ongelukkig als volgt:  
 
"14. Voor zover de grieven het oog hebben op een door de belasting-
dienst bij de tuinders te verrichten boekenonderzoek, kan in het al-

gemeen van de belastingdienst worden verlangd dat de gemachtigde 

van de tuinders tevoren van de concrete datum van een dergelijk 

onderzoek op de hoogte worden gesteld. Voor zover dat bij uitzonde-

ring, bijvoorbeeld in een kader van een WTP, niet mogelijk is, dient 

de betrokken tuinder, zo hij dit aan de belastingdienst kenbaar 

maakt, in de gelegenheid te worden gesteld om zich met zijn ge-

machtigde te verstaan, en zich door hem te laten bijstaan, alvorens 

een dergelijke boekenonderzoek plaatsvindt." 
  
De gebruikte terminologie is ongelukkig door het gebruik van de term 
'boekenonderzoek'. Het Hof lijkt het mogelijk te achten dat er tijdens 
een WTP een boekenonderzoek kan plaatsvinden.  



Ofschoon dit niet een wettelijk begrip is, suggereert het een gestruc-
tureerde controle van de administratie. Uiteraard zal tijdens een WTP 
een kasadministratie kunnen worden ingezien en zal de inspecteur 
gerechtigd zijn tot kennisneming van de (identificatiebewijzen in de) 
loonadministratie, maar van een algeheel boekenonderzoek zal geen 
sprake kunnen zijn. Voorkomen moet worden dat onder het mom van 
een WTP toch zonder vooraankondiging en zonder de nodige voorbe-
reiding en bijstand een boekenonderzoek wordt verricht. Daar is een 
WTP immers niet voor bedoeld.   
 
 
6.7. Ten slotte 

 
1. Bij een WTP dient de toegang tot de onderneming centraal te 

staan. Mijns inziens zou de definitie als volgt moeten luiden: 
 

"handelingen direct waarnemen na het desgevraagd verkrijgen 

van toegang tot een gebouw of grond dat resp. die in gebruik 

is, met als doel op gestructureerde wijze feiten te verzamelen, 

die op het heden betrekking hebben. Bij het lopende of toe-

komstige onderzoek bij de onderneming gebruikt de controle-

medewerker deze feiten als norm." 
 
2. Een fiscale controle vormt een gerechtvaardigde inbreuk op 

het recht op privacy aangezien daarmee het welzijn van het 
land is gemoeid. Er dient echter sprake te zijn van een wette-
lijke verankering van de inbreuk. In dat kader worden feitelij-
ke handelingen in fiscale onderzoeken verricht die niet kunnen 
worden geschaard onder art. 47 en art. 53 AWR en evenmin 
kwalificeren als een onderzoek ex art. 50 AWR. In dergelijke 
situaties rijst de vraag of de onderzoekshandeling de moge-
lijkheid voor de inspecteur om - zonder een beroep te behoe-
ven doen op een wettelijke bevoegdheid - de beschikking te 
verkrijgen over de gewenste informatie, te buiten gaat. 

 
3. De normadressaat in art. 50 AWR is in relatie tot de verplich-

tingen in de artt. 47 en 53 AWR te ruim. 
 
4. De verplichting in art. 50 AWR tot het verlenen van toegang, is 

geen bevoegdheid tot binnentreden. Ingevolge art. 4 Awbt 
dient echter een bevoegdheid aanwezig te zijn. Bij gebreke 
daarvan kan het Openbaar Ministerie of de burgemeester geen 
machtiging geven tot het binnentreden aan de inspecteur van 
een woning zonder toestemming van de bewoner.  

 



5. De beginselen van behoorlijk bestuur en de goede procesorde 
zijn eveneens van toepassing op de verplichting tot het verle-
nen van toegang. Een specifiek aspect van een WTP is het ver-
rassingseffect hetgeen er toe kan leiden dat bepaalde reguliere 
rechten (zoals het recht op bijstand of vertegenwoordiging) 
afwijkend worden ingevuld. Van belang is daarbij het onder-
scheid te maken tussen een (echte) WTP en een (verkapt) 
boekenonderzoek. In het laatste geval werken de beginselen 
in hun volle reikwijdte.  

 



Hoofdstuk 7 
 
Verplichtingen in relatie tot de administratie1  

 
Prof. mr. Guido de Bont 

 
 
 
7.1. Inleiding 

 
Een administratieplichtige kent nog meer fiscale verplichtingen dan 
een 'gewone' belastingplichtige. Naast de verplichting te administre-
ren en te bewaren (voor niet minder dan zeven jaren), kan de Belas-
tingdienst aan een administratieplichtige vragen stellen over derden. 
In dit hoofdstuk staat de administratieplicht centraal. Na een eerste 
inventarisatie van de verschillende verplichtingen in art. 52 AWR zal 
nader worden ingegaan op de vraag welke belastingplichtigen met 
deze verplichtingen worden geconfronteerd. Daarna wordt nader in-
gegaan op de administratieplicht, de bewaarplicht, de wijze van be-
waren en de conversie van gegevensdragers, de bewaartermijn en 
ten slotte de medewerkingsplicht.  
 
De kostenbeschikking die in het zevende lid van art. 52 AWR is opge-
nomen teneinde de administratieplichtige meer rechtszekerheid en 
rechtsbescherming te bieden omtrent de omvang en aard van zijn 
administratie- en bewaarplicht, wordt behandeld in hoofdstuk 12. De 
sancties met betrekking tot de schending van de verplichtingen in art. 
52 AWR, zoals een strafrechtelijke vervolging of de omkering en ver-
zwaring van de bewijslast, worden beschreven in hoofdstuk 14. 

 
 

7.2. De verplichtingen in art. 52 AWR 

 
In mooie, doch weinig concrete bewoordingen formuleerde de wetge-
ver de verplichtingen als volgt in art. 52 AWR: 

 

  

                                                           
1
 Dit hoofdstuk is gebaseerd op het artikel van G.J.M.E. de Bont, 'Verplichtingen 

in relatie tot de administratie', TFO 2012/123, p. 232-241. 



"Administratieplichtigen zijn gehouden van hun vermogenstoestand 
en van alles betreffende hun bedrijf, zelfstandig beroep of werkzaam-

heid naar de eisen van dat bedrijf, dat zelfstandig beroep of die werk-

zaamheid op zodanige wijze een administratie te voeren en de daar-

toe behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op 

zodanige wijze te bewaren, dat te allen tijde hun rechten en verplich-

tingen alsmede de voor de heffing van belasting overigens van belang 

zijnde gegevens hieruit duidelijk blijken." 
 
Aan dit eerste lid van art. 52 AWR kunnen twee verplichtingen wor-
den ontleend. Naast de verplichting administratie te voeren (admini-
stratieplicht), dienen de onderliggende bescheiden te worden be-
waard (bewaarplicht).  
 
In het zesde lid van art. 52 AWR wordt nog een plicht beschreven: 

 

"De administratie dient zodanig te zijn ingericht en te worden ge-
voerd en de gegevensdragers dienen zodanig te worden bewaard, dat 

controle daarvan door de inspecteur binnen een redelijke termijn mo-

gelijk is. Daartoe verleent de administratieplichtige de benodigde me-

dewerking met inbegrip van het verschaffen van het benodigde in-

zicht in de opzet en de werking van de administratie." 
 
Deze verplichting om de geadministreerde en bewaarde gegevens 
voor controle beschikbaar te stellen en zonodig daarbij assistentie te 
verlenen aan de controlerend ambtenaar, kan gelden als de derde 
verplichting in art. 52 AWR (medewerkingsplicht).  
 
Ten aanzien van zowel de administratie- als de bewaarplicht geldt dat 
deze uit de wet voortvloeien. Er is met andere woorden niet in de wet 
vastgelegd dat de verplichtingen eerst van toepassing zouden zijn als 
de inspecteur dienaangaande een besluit neemt. In dat kader is de 
wijze waarop de tekst van de wet in art. 52, lid 7, AWR is geformu-
leerd opmerkelijk: 'een door de inspecteur op het eerste lid geba-
seerde verplichting'. Met deze formulering wordt ten minste gesugge-
reerd dat de verplichting tot stand komt door een besluit van de in-
specteur, hetgeen onjuist is omdat deze voortvloeit uit de tekst van 
de wet in art. 52 AWR. Het vereiste van administreren en bewaren 
geldt immers ook zonder dat de inspecteur daartoe besluit. Dit is an-
ders bij art. 53 AWR aangezien daar wordt verwezen naar art. 47 
AWR en een verplichting op grond van die bepaling pas ontstaat na-
dat de inspecteur de gegevens heeft gevraagd ('desgevraagd').2   

                                                           
2
 Zie hiertoe ook L.A. Blieck e.a., 'Algemene wet inzake rijksbelastingen', De-

venter: Kluwer 2011, p. 137. 



 
In de volgende paragrafen zullen deze drie verplichtingen nader aan 
de orde worden gesteld, nadat eerst is ingegaan op de vraag wie ad-
ministratieplichtig zijn. 
 
 
7.3. Wie zijn administratieplichtig? 

 

De administratieplichtigen in de zin van art. 52 AWR kunnen aller-
eerst worden verdeeld in lichamen en natuurlijke personen. Vervol-
gens kunnen de natuurlijke personen in drie groepen worden inge-
deeld, waardoor uiteindelijk vier categorieën worden onderscheiden 
en worden beschreven in art. 52, lid 2, onderdeel a tot en met d 
AWR.3 
 
De categorie lichamen omvat alle rechtspersonen, personenassocia-
ties en doelvermogens, zowel binnen- als buitenlands belastingplich-
tig. Ook dienen daartoe te worden gerekend de stichtingen, vereni-
gingen en personenassociaties (zoals maatschappen en commanditai-
re vennootschappen), zelfs indien deze geen onderneming drijven. 
 
Binnen de categorie van de natuurlijke personen bestaat in de prak-
tijk veel overlap. De eerste groep betreft de natuurlijke personen die 
een onderneming of een zelfstandig beroep uitoefenen in de zin van 
de artt. 3.3 en 3.5 Wet IB 2001. Daartoe behoren eveneens de stille 
vennoten dan wel de verstrekkers van een hybride lening die op de 
voet van art. 3.3 Wet IB 2001 worden geacht winst uit onderneming 
te genieten. In vele gevallen zal deze groep van de ondernemers te-
vens de groep zijn die inhoudingsplichtig is. Het zijn immers veelal 
deze ondernemers die personeel in dienst hebben. Desalniettemin is 
in de wet als separate groep van natuurlijke personen expliciet opge-
nomen de natuurlijke persoon die inhoudingsplichtig is. Er zijn ook 
situaties denkbaar waarin er geen ondernemerschap bestaat, maar er 
wel een inhoudingsplicht bestaat. Daarbij kan gedacht worden aan 
particulieren die inhoudingsplichtig zijn voor huispersoneel. 
 
De laatste groep wordt gevormd door natuurlijke personen die ver-
mogensbestanddelen ter beschikking stellen in de zin van de artt. 
3.91, 3.92, 3.92b, Wet IB 2001.  
  

                                                           
3
 J.H.P.M. Raaijmakers, Cursus belastingrecht, Hoofdstuk FBR 3.7.1, Kluwer; 

A.K.H. Klein Sprokkelhorst, NDFR, artikelsgewijs commentaar op art. 52. 



In de jaren 2001 en 2002 werden ook de andere genieters van resul-
taat uit overige werkzaamheden (ex art. 3.90 Wet IB 2001) tot de 
administratieplichtigen gerekend, maar deze zijn vanaf het jaar 2003 
weer geschrapt als administratieplichtigen. 
 
Procedures omtrent de vraag of een administratie gevoerd dient te 
worden, zijn zeldzaam. Veelal staat de vraag centraal of de admi-
nistratie aan de wettelijke eisen voldoet. Hof Amsterdam4 mocht ech-
ter oordelen over de situatie waarin de belanghebbende stelde dat er 
sprake was van een uitbater van het café/hotel die de exploitatie in 
eigen hand heeft gehouden. Over het jaar 1994 was geen administra-
tie aanwezig, over het volgende jaar wel, maar daarin werden de lo-
nen niet verwerkt. De administratie werd dientengevolge verworpen. 
Belanghebbende verweerde zich dus met de stelling dat de uitbater 
een administratie had moeten bijhouden aangezien hij de onderne-
ming dreef. Daarbij werd nog aangevoerd dat bepaalde verzekerings-
polissen op naam van de uitbater stonden. Het hof overwoog echter 
dat al deze omstandigheden niet relevant waren. Voor de vraag of 
sprake is van een administratieplicht is slechts relevant of het ca-
fé/hotel in de betreffende periode werd geëxploiteerd voor rekening 
en risico van belanghebbende. Nu het personeel in dienst was bij de 
belanghebbende en zij de aangiften loon- en omzetbelasting deed, 
nam het hof aan dat de onderneming door belanghebbende en dus 
niet door de uitbater werd gedreven. Het hof overwoog dat belang-
hebbende op grond van het bepaalde in art. 52 AWR gehouden was 
daarvan een administratie te voeren. 
  
 
7.4. De (schending van de) administratieplicht 

 
7.4.1. De reikwijdte en vrijheid ten aanzien van de administratie-

plicht 

 
Zolang er een administratie- of boekhoudplicht bestaat, wordt er ge-
discussieerd over de reikwijdte en omvang daarvan. Als in de parle-
mentaire geschiedenis wordt teruggelezen dat de term 'boekhouding' 
niet bruikbaar is omdat dat begrip snel eng wordt uitgelegd en niet 
duidelijk is waar de grens ligt, rijst de vraag hoe men ooit heeft kun-
nen menen dat met het begrip 'administratie' "deze twijfel in ieder 
geval [is] weggenomen." Uit de parlementaire geschiedenis kan wor-
den afgeleid dat het begrip administratie een 'tweeledig karakter' 
heeft:  
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 Hof Amsterdam 12 mei 2003, LJN AG1651. 



"Enerzijds kan onder administratie worden verstaan het geheel van 
procedures en technieken, dat gericht is op het verkrijgen, vastleg-

gen, verwerken en verstrekken van informatie. (…) Anderzijds is de 

administratie het produkt van het administratieproces (…)."5 Uit de 
parlementaire historie wordt duidelijk dat het begrip administratie 
niet nader werd gedefinieerd om de belastingplichtige de gelegenheid 
te bieden binnen de gestelde randvoorwaarden te kunnen voldoen 
aan de administratieverplichting en daarbij de vrijheid te behouden 
de administratie naar eigen inzicht in te richten en te voeren.6  
 
Deze verankerde vrijheid brengt met zich mede dat de Belasting-
dienst niet kan eisen dat de belastingplichtige gebruik maakt van de 
door de fiscus verstrekte programmatuur ten behoeve van het ver-
schaffen van gegevens over het voorraadverloop van een onderne-
ming. In het kader van het voorgaande is de uitspraak van Rechtbank 
Breda7 interessant, aangezien in die zaak de vrijheid van de admini-
stratieplichtige om zijn administratie naar eigen wens in te richten ter 
discussie werd gesteld. De Belastingdienst wilde dat de belasting-
plichtige de gegevens over het voorraadverloop zou bijhouden op een 
bepaalde manier. Voor dit standpunt kan worden aangevoerd dat de 
programmatuur door de Belastingdienst ter beschikking werd gesteld. 
Toch oordeelt de rechtbank dat een dergelijke inrichting van de ad-
ministratieverplichting niet kan worden voorgeschreven onder verwij-
zing naar de parlementaire geschiedenis:   
 
"4.9. Voorts wordt in de MvT TK 1988/1989, 21287, nr. 3, blz. 3 met 
betrekking tot de administratieplicht van artikel 52 AWR het volgende 

opgemerkt:  

De administratieplichtige blijft daarbij, vooropgesteld dat aan de al-

gemene eisen van juistheid, volledigheid en controleerbaarheid van 

de administratie is voldaan, in beginsel vrij om te kiezen op welke 

wijze hij de administratie wenst in te richten en te voeren. De voor-

schriften op dit gebied zijn dan ook zodanig dat iedere administratie-

plichtige, ongeacht de aard en omvang van zijn activiteiten, zich aan 

de gestelde regels kan houden." 
 
De rechtbank stelt vast dat belanghebbende beschikt over een goed-
gekeurde administratie en dat de Belastingdienst nu eigenlijk eist dat 
daarin manipulaties (conversies) plaatsvinden.  
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 Kamerstukken II 1988/89, 21 287, nr. 3, p. 12. 

6
 J.H.P.M. Raaijmakers, Cursus belastingrecht hoofdstuk FBR 3.7.2, Kluwer. 

7
 Rb Breda 15 augustus 2008, LJN AY7856. 



Ook het zesde lid van art. 52 AWR waarin de controleerbaarheid van 
de administratie wordt voorgeschreven kan niet leiden tot een ver-
plichting de software van de inspecteur te accepteren. De autonomie 
van de administratieplichtige staat dientengevolge nog steeds voorop.  
 
Algemene regels kunnen niet worden gegeven nu de administratie-
plicht gekoppeld dient te worden aan de 'eisen van dat bedrijf'.8 De 
Staatssecretaris onderkent9 de volgende basisgegevens in een regu-
liere administratie:  
 
a.  het grootboek;  
b.  de voorraadadministratie;  
c.  de debiteurenadministratie;  
d.  de crediteurenadministratie;  
e.  de inkoopadministratie;  
f.  de verkoopadministratie;  
g.  de loonadministratie.  
 
Van belang is dat de inspecteur meer mag en kan vragen dan alleen 
de administratie. Ook de onderliggende gegevensdragers ten aanzien 
waarvan de bewaarplicht geldt, mag hij vorderen op grond van art. 
47, lid 1, onder b AWR.10 Het is opvallend dat het vereiste van de 
tijdigheid van de voldoening aan de administratieplicht in de jurispru-
dentie een duidelijk ondergeschikte rol vervult. Er zijn niet veel uit-
spraken en arresten waarin de vraag centraal staat of een belasting-
plichtige tijdig aan zijn administratieplicht heeft voldaan. Waarschijn-
lijk vloeit dit voort uit het feit dat belastingcontroles doorgaans ruime 
tijd van tevoren worden aangekondigd en er dus gelegenheid bestaat 
tot herstel van lacunes in de administratieve verwerking. Voorts is 
het de vraag of de constatering dat een administratieplichtige achter-
loopt met het administreren van data op overigens wel beschikbare 
gegevensdragers voldoende is om de bewijslast te kunnen omkeren.  
 
In de jurisprudentie komt daarentegen veelvuldig aan de orde of de 
administratieplichtige een correcte administratie aan de inspecteur 
presenteert, dan wel of hij aan zijn bewaarplicht heeft voldaan. In 
veel gevallen zijn beide aspecten aan de orde.  
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 Kamerstukken II 1988/89, 21 287, nr. 3, p. 10. 

9
 Besluit Staatssecretaris van Financiën 4 april 2011, nr. BLKB2011/265M, Stcrt. 
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 Hof Leeuwarden 25 oktober 2011, LJN BU2051. 



In een recent arrest11 heeft de Hoge Raad herhaald dat niet iedere 
schending van de administratieplicht zonder meer moet leiden tot 
toepassing van de omkering en verzwaring van de bewijslast. Van 
belang is daarbij of de schending al dan niet van een zodanige om-
vang en gewicht is dat daardoor een voldoende juiste vaststelling van 
de belastingschuld niet (langer) kan plaatsvinden.12 In deze zaak was 
sprake van een contante inkoop van circa € 200.000, terwijl onduide-
lijk was van wie was ingekocht. Belanghebbende weigerde de namen 
van de leveranciers te verstrekken. Voorts werden op de inkoopbon-
nen geen weegbruggegevens vermeld en werden de weegbrugbonnen 
niet bewaard. Daarbij kwam nog dat het kladkasboek niet werd be-
waard, de geboekte gegevens niet altijd aansloten op de aanwezige 
inkoopgegevens en een administratie van de goederenbeweging ont-
brak. Dat aan deze schending van de administratie- en bewaarplicht 
toch niet de sanctie van de omkering en verzwaring van de bewijslast 
werd verbonden, is mede gebaseerd op het rapport van het boeken-
onderzoek waaruit niet "het beeld naar voren komt dat in de admi-
nistratie van belanghebbende consequent onjuiste boekingen zijn 

verricht of dat voortdurend sprake is van belangrijke kasverschillen. 

Ook heeft het hof in aanmerking genomen dat belanghebbende erin is 

geslaagd aannemelijk te maken dat – gelet op de aard van haar 

branche – het verre van eenvoudig of zelfs bijna ondoenlijk is om 

elke goederenbeweging exact te volgen en te administreren." Uit de-
ze overwegingen blijkt dat een rechter telkens een afweging dient te 
maken ten aanzien van de geconstateerde ernst en omvang van de 
verzuimen in de administratie.  

 
7.4.2. 'Hetgeen ingevolge andere belastingwetten wordt bijgehou-

den' 

 
De administratie dient ingevolge het derde lid van art. 52 AWR in elk 
geval tevens te omvatten hetgeen ingevolge andere belastingwetten 
wordt bijgehouden, aangetekend of opgemaakt. In dat kader kan 
onder meer worden gedacht aan de specifieke administratieplicht in 
art. 8b Wet Vpb. Gelieerde lichamen dienen op grond van art. 8b, lid 
3, Wet Vpb gegevens in hun administratie op te nemen waaruit blijkt 
op welke wijze verrekenprijzen tot stand zijn gekomen en hoe aan 
het 'arm's length' beginsel is voldaan. Indien deze vastleggingen in 
de administratie ontbreken of niet worden hersteld binnen een door 
de inspecteur gegeven termijn, dient de zakelijkheid van de transac-
ties door de belastingplichtige te worden aangetoond. 
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 HR 18 februari 2011, BNB 2011, 143. 
12

 Zie ook: HR 15 juni 1983, nr. 21 149, BNB 1983/248 en HR 14 juni 2000, nr. 
33 862, BNB 2000/267. 



Naast de vennootschapsbelasting kent ook de Wet OB meerdere for-
mele bepalingen, waarvan een aantal een administratieplicht met zich 
meebrengt.13 Deze hebben veelal betrekking op het opstellen van 
facturen en het bewaren daarvan. Opmerkelijk is dat in art. 36 Wet 
OB is bepaald dat bij schending van de formele bepaling de bewijslast 
kan worden omgekeerd en verzwaard, terwijl dat bij de administra-
tiebepalingen niet het geval is. Nu de bescheiden die ingevolge de 
administratieve verplichtingen in de Wet OB worden opgemaakt en 
bewaard via het derde lid van art. 52 AWR tot de administratie beho-
ren, zal een schending immers al op grond van art. 52 AWR tot een 
omkering en verzwaring van de bewijslast kunnen leiden.  
 
Benadrukt zij dat de administratie ingevolge art. 52 AWR de gege-
vensdragers omvat die ingevolge belastingwetten worden bijgehou-
den. In het eerder aangehaalde arrest14 van 18 februari 2011 werd 
van de zijde van de Belastingdienst betoogd dat de administratie-
plichtige op grond van een milieuvergunning een administratiever-
plichting kende en dat deze was geschonden. Op grond daarvan werd 
door de inspecteur een schending van art. 52 AWR gesteld. Daarmee 
was de Hoge Raad snel klaar:  
  
"Het Hof heeft immers – terecht en in cassatie onbestreden – geoor-
deeld dat de omstandigheid dat belanghebbende niet heeft voldaan 

aan de haar op grond van de haar verstrekte milieuvergunning opge-

legde verplichting namen en adressen van leveranciers te administre-

ren, niet meebrengt dat belanghebbende ook in het kader van de 

heffing van vennootschapsbelasting niet aan haar administratiever-

plichting heeft voldaan." 
 
 
7.5. De bewaarplicht 

 
Zoals hiervoor reeds beschreven vloeit uit het eerste lid van art. 52 
AWR een bewaarplicht voort. Deze plicht geldt gedurende zeven ja-
ren. In het Besluit Fiscaal Bestuursrecht van 5 juli 2011 wordt door 
de Staatssecretaris nadere aandacht besteed aan de bewaarplicht.15  
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 Besluit van 12 februari 2009, nr. CPP2009/263M, Stcrt. 2009, 32. 
14  HR 18 februari 2011, BNB 2011, 143. 
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Onder 8, eerste onderdeel kan het volgende worden gelezen: 
 
"1. Elke administratieplichtige is op grond van artikel 52, vierde lid, 
AWR wettelijk verplicht de boeken, bescheiden en andere gegevens-

dragers die fiscaal relevant kunnen zijn, gedurende zeven jaren te 

bewaren. De bewaarplicht vangt aan zodra de gegevens niet langer 

op grond van artikel 52, eerste lid, AWR tot de (jaar)administratie 

behoren." 
 
Het is opmerkelijk dat wordt gesteld dat het moet gaan om gege-
vensdragers 'die fiscaal relevant kunnen zijn'. Dit vereiste verruimt 
mijns inziens de administratieplicht zonder dat daarvoor een juridi-
sche grondslag in de wet kan worden gevonden. Art. 52, lid 1, AWR 
verplicht een administratieplichtige tot een administratie- en bewaar-
plicht die ertoe leidt dat "dat te allen tijde hun rechten en verplichtin-
gen alsmede de voor de heffing van belasting overigens van belang 

zijnde gegevens hieruit duidelijk blijken." Mijns inziens kan hierin 
niets anders worden gelezen dan dat de gegevensdragers die fiscaal 
relevant zijn bewaard moeten blijven en niet ook die relevant kunnen 
zijn.  
 
Het is overigens duidelijk dat de frase van het relevant 'kunnen zijn' 
wel in art. 47 AWR kan worden teruggevonden. Belastingplichtigen en 
dus ook administratieplichtigen dienen desgevraagd aan de inspec-
teur gegevensdragers voor raadpleging beschikbaar te stellen die 
voor de belastingheffing relevant kunnen zijn. De belastingplichtige 
mag zich derhalve niet verzetten tegen een dergelijke informatievor-
dering met de stelling dat de verlangde gegevensdragers fiscaal niet 
relevant zijn. 
  
In de parlementaire geschiedenis werd omtrent de reikwijdte van art. 
52 AWR in relatie tot art. 47 AWR al het volgende vastgesteld: 
 

"Omtrent de verhouding tussen de administratieplicht in artikel 52, 
eerste lid, enerzijds en de inlichtingen- en inzageverplichting op de 

voet van de artikel 47 en 53 anderzijds, zij nog opgemerkt dat de 

reikwijdte van laatstgenoemde verplichtingen ruimer is dan de admi-

nistratieverplichting van artikel 52 (…).  

  



Ten slotte is het van belang dat ook in de gevallen waarin op voor-

beeldige wijze een administratie is gevoerd en bewaard, stukken of 

informatiedragers, welke de administratieplichtige daarbuiten nog 

mocht bezitten, door de fiscus op de voet van artikel 47 (of 53) voor 

raadpleging kunnen worden opgevraagd, mits voldaan wordt aan het 

criterium dat zij van belang kunnen zijn voor de belastingheffing." 16   

 
Als de administratieplichtige dus slechts de gegevensdragers bewaart 
die fiscaal relevant zijn en op die wijze de rechten en plichten duide-
lijk zijn, wordt mijns inziens voldaan aan de wettelijke bewaarplicht 
ingevolge art. 52 AWR. Als hij meer bewaart dan dat, hetgeen iedere 
belastingplichtige uiteraard vrij staat, en de inspecteur kan aanneme-
lijk maken dat deze gegevens fiscaal relevant kunnen zijn, dient hij 
deze gegevens op grond van art. 47, lid 1, onder b AWR te verstrek-
ken. Met de administratie- of bewaarplicht in art. 52 AWR heeft dat 
echter niets van doen. 
 
In het licht van het voorgaande is het Besluit Fiscaal Bestuursrecht op 
het punt van de omvang van de administratie- en bewaarplicht bij-
zonder verwarrend. Hiermee wordt de indruk gewekt dat de krediet-
dossiers bij banken alsmede de cliëntendossiers bij openbare accoun-
tants en belastingadviseurs behoren tot de basisgegevens van hun 
administratie. Een tegengesteld oordeel blijkt echter uit de parlemen-
taire geschiedenis waarin juist wordt benadrukt dat cliëntendossiers 
niet onder het 'object' van art. 52 AWR vallen, maar dat inzage daar-
van wel door de inspecteur kan worden verlangd op grond van de 
verplichtingen in de artt. 47 en 53 AWR. 
 
Uit de tekst van art. 52 AWR kan worden afgeleid dat de inhoud en 
reikwijdte van de administratie- en bewaarplicht zijn afgestemd op de 
vermogenstoestand van de administratieplichtigen en dan met name 
hun rechten en plichten. Uit de parlementaire geschiedenis blijkt ech-
ter dat eveneens gegevensdragers geadministreerd en bewaard moe-
ten worden die (uitsluitend) op derden betrekking hebben:  
 

"Ook kan niet gezegd worden dat er een tegenstelling zou bestaan 
tussen gegevens die voor de belastingheffing van de belanghebbende 

zelf van belang zijn of kunnen zijn en die welke uitsluitend van belang 

zouden zijn voor de belastingheffing van derden. Gegevens kunnen in 

het algemeen voor beide doeleinden van belang zijn.  
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Zelfs indien bepaalde gegevens specifiek op een bepaalde onderne-

ming of een bepaalde rechtspersoon betrekking hebben, kunnen ze 

als vergelijkingsmaatstaf gelden voor de beoordeling van de fiscale 

positie van derden."17  
 
Mijns inziens kunnen de gegevens die slechts relevant zijn voor der-
den slechts onder de definitie van art. 52 AWR vallen indien dergelij-
ke gegevens dienen te worden begrepen onder 'de voor de heffing 
van belasting overigens van belang zijnde gegevens'. Daar wordt 
immers geen verband gelegd met de belastingheffing bij de admini-
stratieplichtige. Overigens is deze ruime invulling van het administra-
tiebegrip ook al door de (strafkamer van de) Hoge Raad geaccepteerd 
in een zaak waarin werd gesteld dat de administratie- en bewaar-
plicht niet gold voor stukken die slechts voor derden relevant waren 
en overigens ook onjuist waren. De Hoge Raad overwoog naar aan-
leiding van dit verweer:  
 
"Uit de wetsgeschiedenis blijkt voorts dat de bewaarplicht zich niet 
alleen uitstrekt tot gegevens die voor de belastingheffing van de ad-

ministratieplichtige zelf van belang kunnen zijn, maar ook tot gege-

vens die van belang kunnen zijn voor de belastingheffing van derden. 

Van die bewaarplicht zijn onjuiste of valse stukken als waarvan hier 

sprake is, niet uitgezonderd."  
 
Dit arrest creëert vanuit een strafrechtelijk perspectief wel een di-
lemma. Als er immers valse stukken in de administratie worden op-
genomen, leidt dit tot het strafbare feit van een vals geschrift, waar-
bij de gehele administratie als een geschrift wordt aangemerkt. Als de 
valse stukken echter worden vernietigd, betekent dit een overtreding 
van art. 68, lid 1, onder d AWR jo. art. 69, lid 1 AWR waardoor de 
administratieplichtige zich eveneens schuldig maakt aan een misdrijf. 
 
In lid 4 van par. 8 van het Besluit Fiscaal Bestuursrecht maakt de 
Staatssecretaris een onderscheid tussen verschillende gegevens in de 
administratie:   
 
"De basisgegevens zijn voor de inspecteur gedurende langere tijd van 
belang en moeten daarom voor zeven jaar bewaard blijven. De overi-

ge gegevens van een administratie beschouwt de Belastingdienst als 

basisgegevens." 
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De Staatssecretaris maakt dus in verband met de bewaarplicht een 
onderscheid tussen algemene en specifieke basisgegevens en overige 
gegevens. Kan uit deze alinea nu worden afgeleid dat de wettelijke 
termijn van zeven jaar niet geldt voor de 'overige' gegevens? Als 
daarbij lid 6 van de paragraaf wordt betrokken, kan die conclusie in-
derdaad worden getrokken. Daaruit blijkt in ieder geval dat ten aan-
zien van de 'overige' gegevens met de Belastingdienst afspraken 
kunnen worden gemaakt omtrent de lengte van de bewaartermijn en 
het detailniveau. Uit lid 5 blijkt dat ten aanzien van de basisgegevens 
slechts afspraken kunnen worden gemaakt omtrent het detailniveau. 
Uit de parlementaire geschiedenis kan worden afgeleid dat ten aan-
zien van de overige gegevens geen algemene lijn kan worden gege-
ven en dat de bewaartermijn afhankelijk is van de concrete feiten en 
omstandigheden van het geval. In dat verband werd de volgende 
casus beschreven:18  
 

"In veel gevallen zal de tijd/werk-registratie (twr) fiscaal minder inte-
ressant zijn. De twr zal alleen dienen als verantwoording van de 

werknemer ten opzichte van zijn werkgever. Echter in de dienstverle-

nende sector (accountants, belastingconsulenten etc.) zal de twr ook 

dienen als basis voor de facturering aan de opdrachtgever. De fiscus 

kan aan de hand van het twr-bestand met behulp van de eigen audit-

software vaststellen of alle declarabele uren gefactureerd zijn." 
 

 
7.6. De wijze van bewaren en conversie 

 

Feteris en Raaijmakers stellen vast dat het begrip 'administratie' ruim 
is en dat daaronder alle fiscaal relevante gegevens vallen zodat ook 
de primaire (klad)aantekeningen daarvan deel uitmaken, en de eerste 
vastlegging van het kasverkeer.19 Dit betekent dat de fysieke admi-
nistratie in de loop der (zeven) jaren enorm kan uitdijen. De wetge-
ver heeft in het vijfde lid van art. 52 AWR aan de administratieplichti-
ge de mogelijkheid gegeven de oorspronkelijke documenten over te 
brengen op een andere (digitale) gegevensdrager en deze te bewa-
ren. De wet stelt daaraan dan wel de eis dat de juiste en volledige 
gegevens worden overgebracht. Het is dus niet toegestaan de primai-
re gegevens te 'verdichten'.  
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De omgezette gegevens dienen vervolgens te worden bewaard gedu-
rende de geldende bewaartermijn van zeven jaar. Ten slotte geldt als 
voorwaarde dat de gegevens binnen een redelijke termijn leesbaar 
kunnen worden gemaakt. Nu de conversie van de gegevens wettelijk 
is verankerd en toegestaan, behoeft een administratieplichtige hier-
voor geen voorafgaande toestemming van de inspecteur te hebben 
verkregen. 
 
Onder omstandigheden zal de conversie van papier naar digitaal 
noodzakelijk kunnen zijn om aan de bewaartermijn te kunnen vol-
doen. Op vragen van het parlement heeft de regering20 geantwoord 
dat de administratieplichtigen verantwoordelijk zijn voor de kwaliteit 
van de gegevensdragers, met het oog op de raadpleegbaarheid en de 
leesbaarheid. Na te hebben benadrukt dat ook ten aanzien van deze 
aangelegenheid het redelijkheidscriterium geldt, stelt de regering dat 
degene die informatiedragers moet bewaren de maatregelen moet 
nemen die redelijkerwijs in de gegeven omstandigheden van hem 
verlangd mogen worden om te waarborgen dat raadpleging door de 
fiscus gedurende de gehele bewaartermijn praktisch mogelijk blijft. In 
de praktijk zal dit ertoe leiden dat papier dient te worden omgezet in 
digitale informatie, aangezien in bepaalde gevallen na een aantal jaar 
de papieren geen leesbare inkttekens meer zullen bevatten.  
 
 
7.7. Bewaartermijn 

 
In art. 52, lid 4, AWR is door de wetgever bepaald dat de tot de ad-
ministratie behorende gegevensdragers gedurende zeven jaren ver-
plicht dienen te worden bewaard. Het is beleidsmatig ook nog eens 
onderstreept dat gegevens ouder dan zeven jaren niet meer door de 
belastingdienst worden opgevraagd.21 Onduidelijk is of de termijn 
betrekking heeft op kalenderjaren. De wet spreekt slechts over jaren 
en niet over kalenderjaren. Daarbij komt nog dat een ondernemer 
een boekjaar kan hebben dat afwijkt van een kalenderjaar. Met name 
in die gevallen bestaat er mijns inziens geen aanleiding voor de stel-
ling dat de termijn in art. 52, lid 4, AWR kalenderjaren betreft. Klein 
Sprokkelhorst benadert de bewaartermijn op de gehele administratie 
van een bepaald jaar en dus niet per gegevensdrager, waarvoor de 
wettekst wel aanleiding geeft.22  
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Pregnanter is echter nog de vraag op welk moment de bewaartermijn 
aanvangt. Omtrent deze problematiek zijn verschillende stromingen 
kenbaar. Allereerst kan in par. 8, lid 1, van het Besluit Fiscaal Be-
stuursrecht23 de volgende opvatting van de Staatssecretaris worden 
gelezen:  
 
"1. (…) De bewaarplicht vangt aan zodra de gegevens niet langer op 
grond van artikel 52, eerste lid, AWR tot de (jaar)administratie beho-

ren." 
 
De formulering blinkt niet uit in helderheid. Dat is mede het gevolg 
van het feit dat er een soort tweedeling wordt aangenomen tussen 
enerzijds de (jaar)administratie en anderzijds de (archief)administra-
tie. Een dergelijk onderscheid bestaat echter niet. Toch wordt deze 
opvatting ondersteund in de literatuur24 en heeft de Staatssecretaris 
in zijn hoedanigheid van medewetgever deze opvatting trachten te 
bekrachtigen. Tijdens de parlementaire behandeling van de admini-
stratieplicht in art. 8b Wet Vpb gaf de Staatssecretaris te kennen dat 
naar zijn oordeel de bewaartermijn in art. 52, lid 4, AWR pas begint 
te lopen op het moment vanaf het jaar dat de gegevensdrager niet 
meer fiscaal relevant is.25   
 
Feteris vertegenwoordigt een ander standpunt en is stellig in zijn op-
vatting dat de bewaartermijn aanvangt op "het tijdstip waarop de 
administratieplichtige de gegevens in zijn bezit krijgt". Naar zijn me-
ning is er op grond van de huidige tekst van de wet geen verplichting 
om een schriftelijk huurcontract met een looptijd van vijf jaren nog 
zeven jaren te bewaren nadat het contract zijn fiscale relevantie heeft 
verloren. Naar zijn oordeel kan het contract worden vernietigd zeven 
jaren nadat het contract in de administratie is opgenomen.  
 
Naar mijn overtuiging heeft Feteris het op grond van de tekst van de 
wet bij het rechte eind. Als een gegevensdrager relevant is voor de 
belastingheffing dient het in de administratie te worden opgenomen. 
Is het een duurcontract dat voor langere tijd fiscaal relevant is, dan 
zal het gedurende de tijd dat het voor de heffing relevant is op grond 
van het eerste lid van art. 52 AWR in de administratie opgenomen 
dienen te blijven.  
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Op het moment dat de relevantie is opgehouden te bestaan, vervalt 
de bewaarplicht op grond van het eerste lid. Vervolgens moet op ba-
sis van het vierde lid van art. 52 AWR worden bepaald of de bewaar-
plicht nog bestaat. Als het bescheid of de gegevensdrager al gedu-
rende meer dan zeven jaar is bewaard, kan het op grond van de let-
ter van de wet worden vernietigd. Als de inhoud van de administratie- 
en bewaarplicht wordt benaderd vanuit de achterliggende doelstelling 
van de controlemogelijkheden van de Belastingdienst, dient de con-
clusie mijns inziens echter te zijn dat de bewaarplicht vervalt zeven 
jaren na het fiscaal irrelevant worden van de gegevensdrager. 
 
In par. 8, lid 6 van het Besluit Fiscaal Bestuursrecht heeft de Staats-
secretaris aangegeven hoe lang gegevens, die niet behoren tot basis-
gegevens, moeten worden bewaard. Dergelijke afspraken kunnen 
met name praktisch zijn indien het omvangrijke, bulkachtige, stukken 
betreft die veel archiefruimte behoeven indien deze bewaard zouden 
moeten worden. Daarbij kan worden gedacht aan tijdwerkregistraties, 
rittenstaten en kassarollen. Ook over het detailniveau waarop de 
stukken bewaard dienen te worden, kunnen afspraken worden ge-
maakt. 
 
De termijn van art. 52, lid 4, AWR, wijkt indien in een specifieke be-
lastingwet een langere termijn is bepaald. Daarbij kan worden ge-
dacht aan de bewaartermijn in art. 34a Wet OB waarbij voor gege-
vensdragers inzake onroerende zaken een termijn van negen jaar is 
bepaald. Deze specifieke regels vloeien voort uit wetgeving die in 
bepaalde gevallen een langere bewaartermijn voorschrijft teneinde 
controle van de materiële wet door de inspecteur mogelijk te maken.  
 
 
7.8. De medewerkingsplicht 

 

7.8.1. Aanvulling op art. 47 AWR?  

 

In art. 52 AWR wordt voorgeschreven dat er dient te worden geadmi-
nistreerd en voorts dat er dient te worden bewaard. Een heldere ver-
plichting om die administratie aan de controlerend ambtenaar voor 
raadpleging ter beschikking te stellen, kan in art. 52 AWR echter niet 
worden teruggevonden. Daartoe bestaat ook geen noodzaak nu in 
art. 47, lid 1, onder b AWR een dergelijke verplichting al is vastgelegd 
voor alle belastingplichtigen en dus ook voor de administratieplichti-
gen. Het beschikbaar stellen van de administratie kan dus op grond 
van art. 47 AWR worden afgedwongen door de inspecteur. Overigens 
is de tekst van art. 47 AWR aangepast in het wetsvoorstel waarin het 
begrip administratie in art. 52 AWR werd geïntroduceerd.  



De artt. 47 en 52 AWR zijn dus op elkaar afgestemd teneinde te be-
werkstelligen dat de inspecteur op grond van art. 47 AWR de raad-
pleging van de gehele administratie kan afdwingen. 
 
Een administratieplichtige kan niet besluiten de jaarrekening ter be-
schikking te stellen en de onderliggende stukken niet ter inzage te 
verstrekken. In de zaak die aan Hof Leeuwarden26 werd voorgelegd, 
was de administratieplichtige slechts bereid tot het verstrekken van 
kolommenbalansen zonder de onderliggende stukken. De inspecteur 
stelde dat op die wijze de administratie onvoldoende controleerbaar 
was. Het hof oordeelde dat het verzoek van de inspecteur redelijk 
was en dat de bewijslast diende te worden omgekeerd en verzwaard.  
 
Interessant is de relatie tussen de medewerkingsverplichting in het 
zesde lid van art. 52 AWR en de verplichting in art. 47 AWR. Uit de 
parlementaire geschiedenis blijkt op welke wijze de verschillende be-
palingen zich tot elkaar verhouden in het kader van een regulier on-
derzoek. Verschillende stappen kunnen worden onderkend: 
 
(i) Allereerst mag de inspecteur kennisnemen van de beschikbaar 

gestelde gegevens, waarbij duidelijk is dat hij geen bewerkin-
gen mag uitvoeren in het door een administratieplichtige ge-
bruikte administratieve systeem.  

 
(ii) Als de gegevens niet direct toegankelijk zijn, kan de controle-

rend ambtenaar verlangen de inhoud van de gegevensdragers 
beschikbaar te stellen.  
 

De vorenstaande stappen zijn gebaseerd op art. 47, lid 1, onder b 
AWR. Met de bijzin - zulks ter keuze van de inspecteur - is vastgelegd 
dat de inspecteur kan bepalen welke gegevensdragers hij beschikbaar 
wil zien en in hoeverre de inhoud daarvan toegankelijk dient te wor-
den gemaakt.   

 
(iii) In het geval deze inhoud evenmin direct leesbaar is, kan de 

inspecteur zich beroepen op zijn recht in art. 49 AWR een 
leesbaar afschrift te verkrijgen.  
 

Toch was de wetgever nog bevreesd dat de administratie onvoldoen-
de toegankelijk zou zijn voor de controlerend ambtenaar. Telkens 
komt in de parlementaire geschiedenis een soort koudwatervrees 
terug voor 'elektronisch gevoerde administraties'.  

                                                           
26

 Hof Leeuwarden 25 oktober 2011, LJN BU2051, V-N 2012/55.23. 



Uit de parlementaire stukken27 blijkt dat het zesde lid van art. 52 
AWR met de medewerkingsplicht een 'aanvulling' beoogde te zijn op 
de verplichtingen in art. 47, lid 1, onder b AWR. 
 
"Voor de administratieplichtige houdt hetgeen in art. 52, vijfde lid 
(thans zesde lid; toev. GdB), is bepaald met het oog op de controle, 

onder meer een aanvulling in op hetgeen reeds voortvloeit uit de ver-

plichting tot het voor raadpleging beschikbaar stellen van informatie-

dragers overeenkomstig art. 47, eerste lid, onderdeel b. Dit om te 

bereiken dat het gezamenlijke effect van deze bepalingen het daad-

werkelijk mogelijk maakt de handhaving van de heffingswetten doel-

treffend en tevens zo doelmatig mogelijk te doen plaatsvinden. Met 

betrekking tot geautomatiseerde administraties zal dit in de praktijk 

onder meer het volgende inhouden.  

- De informatie moet voor de controle-ambtenaar toegankelijk wor-

den gemaakt bijvoorbeeld door deze desgevraagd te visualiseren in 

voor hem leesbare vorm (op een beeldscherm of op papier).  

- Bij vervanging van apparatuur en/of programmatuur moeten zoda-

nige voorzieningen worden getroffen dat toegang tot oude gegevens 

mogelijk blijft.  

- De opzet en de werking van het administratiesysteem moet de con-

trole-ambtenaar duidelijk kunnen worden gemaakt bijvoorbeeld aan 

de hand van een behoorlijke systeemdocumentatie. Voorts zal het de 

controle-ambtenaar mogelijk gemaakt moeten worden het systeem te 

toetsen onder meer door gebruikmaking van geautomatiseerde hulp-

middelen.  

- Primaire gegevens, zoals kassa- of magazijnbonnen, en primaire 

verwerkingen zullen in beginsel bewaard moeten blijven. Zij mogen 

pas door getotaliseerde of anders luidende nieuwe gegevens worden 

vervangen, nadat zij op andere - toegestane - wijze (bijvoorbeeld op 

microfilm) zijn vastgelegd."  
 
De medewerkingsplicht behelst derhalve dat de informatie in geau-
tomatiseerde administraties toegankelijk wordt gemaakt of blijft voor 
de controleambtenaar. Dat dit onderdeel van de medewerkingsplicht 
reeds voortvloeit uit de artt. 47 en 49 AWR is hiervoor uiteen gezet.  
 
In het kader van deze plicht dient ook een behoorlijke systeemdocu-
mentatie aan de controlemedewerker te worden verstrekt. Ook deze 
documentatie maakt mijns inziens onderdeel uit van de gegevens en 
inlichtingen, dan wel de gegevensdragers die op grond van art. 47 
AWR dienen te worden verstrekt.  
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Daarenboven maakt een dergelijke documentatie integraal onderdeel 
uit van de administratie, die een tweeledig karakter heeft zoals hier-
voor beschreven. Uit de definitie van administratie blijkt al dat de 
inrichting zodanig dient te zijn dat een derde deze kan doorgronden. 
Een systeemdocumentatie beschrijft het proces van de administratie 
en die informatie maakt dientengevolge integraal onderdeel uit van 
die administratieplicht, waardoor die verplichting al geldt ingevolge 
het eerste lid van art. 52 AWR en dus niet nogmaals in het zesde lid 
behoeft te worden opgenomen.  
 
Ook de verplichting medewerking te verlenen door inzicht te ver-
strekken in de opzet en de werking van de administratie vloeit voort 
uit de administratieplicht in het eerste lid. Inzicht in de processen van 
de administratie maakt onderdeel uit van die administratie en dient 
reeds deswege al te worden verstrekt. Daarbij komt dat inlichtingen 
omtrent de opzet en werking van de administratie onmiskenbaar ge-
gevens en inlichtingen zijn die relevant kunnen zijn voor de belas-
tingheffing en op grond van art. 47, lid 1, onder a AWR dienen te 
worden verstrekt. Geconcludeerd kan worden dat het zesde lid van 
art. 52 AWR geen toegevoegde waarde heeft ten opzichte van de 
reeds uit de artt. 47 en 52 AWR voortvloeiende verplichtingen. 
 
7.8.2. Controle binnen een redelijke termijn 

 
Uit de medewerkingsplicht van art. 52, lid 6, AWR vloeit voort dat een 
inspecteur de administratie binnen een redelijke termijn dient te kun-
nen controleren. Wat een redelijke termijn is, hangt natuurlijk af van 
de aard en activiteiten van de onderneming die wordt gecontro-
leerd.28 Het is niet zo dat de Belastingdienst uitmaakt wat te gelden 
heeft als een redelijke termijn. In de parlementaire geschiedenis kan 
worden gelezen dat maatschappelijke opvattingen doorslaggevend 
zijn voor de beantwoording van de vraag wat redelijk is.  
 
"Het is zeker niet zo dat de belastingdienst eenzijdig kan uitmaken 
wat redelijk is. Het is een beginsel van behoorlijk bestuur dat de fis-

cus steeds, als hij de naleving van administratieve verplichtingen ver-

langt, daarbij de redelijkheid in het oog houdt. Het is ook het beleid 

van de belastingdienst, oog te hebben voor de redelijke belangen van 

de administratieplichtige."29 
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Uit een rapport van de Nationale ombudsman30 kan worden opge-
maakt dat 'binnen een redelijke termijn' niet betekent op ieder door 
de Belastingdienst gewenst moment. De ondernemer beklaagde zich 
erover dat de Belastingdienst eiste dat de kas dagelijks administratief 
werd afgesloten en daartoe iedere dag een Z-afslag werd gemaakt. 
Met zijn geautomatiseerde kassasysteem was het voor de onderne-
mer en de Belastingdienst echter mogelijk - binnen een redelijke ter-
mijn - zonder dagelijkse Z-afslag het kassaldo te controleren. De Be-
lastingdienst verweerde zich tegen de klacht door te verwijzen naar 
het eerste lid van art. 52 AWR waarin wordt voorgeschreven dat de 
administratie zo wordt gevoerd dat daaruit te allen tijde zijn rechten 
en verplichtingen alsmede de overigens van belang zijnde gegevens 
duidelijk blijken. De nadruk werd gelegd op 'te allen tijde' en de toe-
lichting daarbij was dat dit inhield dat het de controleurs van de Be-
lastingdienst bijvoorbeeld bij een waarneming ter plaatse mogelijk 
moet zijn het kassaldo te vergelijken met de kasadministratie en deze 
te controleren op negatieve kassen. De Nationale ombudsman hecht 
bij de beoordeling van de klacht terecht meer belang aan de redelijke 
termijn die in het zesde lid aan de administratieplichtige wordt ge-
gund. Het eerste lid schrijft immers voor dat uit de administratie te 
allen tijde de vermogenspositie alsmede de rechten en plichten die-
nen te blijken. Dat wil nog niet zeggen dat controleurs die vermo-
genspositie, rechten en plichten onverwijld moeten kunnen controle-
ren. Daarmee kan soms enige tijd gemoeid zijn. Als die termijn rede-
lijk is, wordt de medewerkingsplicht geenszins geschonden.   
 
Dat een controle mogelijk dient te zijn binnen een redelijke termijn, 
zou er in extremo toe kunnen leiden dat de belastingplichtige zijn 
papieren administratie dient te digitaliseren. Uiteraard moet een der-
gelijk verzoek voldoen aan de beginselen van behoorlijk bestuur en 
dient er een afweging te worden gemaakt tussen het gemak voor de 
inspecteur en de tijdwinst die daarmee wordt bereikt en anderzijds de 
kosten die daaruit voortvloeien voor de administratieplichtige. De 
Nationale ombudsman31 heeft de behoorlijkheid van de handelwijze 
van de Belastingdienst bepaald door na te gaan in hoeverre het digi-
taal beschikbaar stellen van de gegevens van belang was voor de 
controle binnen een redelijke termijn. 
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7.8.3. Wijze en reikwijdte van de controle 

 
Een controle van de administratie dient in de regel te worden aange-
kondigd, tenzij er belangen zijn die zich daartegen verzetten.32 Voorts 
mag de aankondiging niet misleidend zijn. Daarvan is sprake indien 
een boekenonderzoek wordt aangekondigd, terwijl de werkelijke in-
tentie was de belastingplichtige tijdens een gesprek te confronteren 
met het aanhouden van een buitenlandse bankrekening.33 De mede-
werkingsplicht houdt in dat de controleurs toegang krijgen tot (de 
beschrijving van de organisatie en de inhoud van) het archief van de 
administratieplichtige.34 Bij het bepalen van de plaats van de controle 
dienen de redelijke belangen van zowel de administratieplichtige als 
de Belastingdienst in acht te worden genomen. De Nationale om-
budsman35 stelt hoge eisen aan de zakelijke objectiviteit alsmede de 
professionaliteit van de controleurs:  
 

"Ambtenaren van de Belastingdienst dienen zich tegenover de belas-
tingplichtige te allen tijde respectvol te gedragen en zich te onthou-

den van grievende opmerkingen of veronderstellingen. Dat geldt in 

het bijzonder voor controleambtenaren die bij een ondernemer thuis 

of op diens bedrijf een boekenonderzoek instellen. Het is de uitslui-

tende taak van de controleambtenaren om de boekhouding zakelijk te 

beoordelen en hun bevindingen neer te leggen in een controlerapport. 

Zij dienen zich daarbij strikt zakelijk te gedragen. Indien de onder-

nemer onvoldoende meewerkt of benodigde informatie niet verstrekt, 

dienen zij zich te beperken tot het noemen van de mogelijke conse-

quenties die de wet daaraan verbindt. Intimidatie en emotionele druk 

moeten steeds worden vermeden. Het is niet aan de controleambte-

naar om op welke wijze dan ook te doen blijken van zijn mening over 

het doen en laten van de belastingplichtige." 
 
Teneinde de persoonlijke levenssfeer te waarborgen, wordt geen in-
formatie ingewonnen bij personeel, tenzij de (directie van de) belas-
tingplichtige daarvoor toestemming heeft gegeven. Leidraad dient te 
zijn dat diegenen aangesproken worden die verantwoordelijk zijn 
voor de naleving van de fiscale verplichtingen.36  
 
In de parlementaire geschiedenis wordt benadrukt dat terughoudend-
heid dient te bestaan bij het stellen van vragen aan personeel, aan-

                                                           
32  No 19 november 1998, rapport nr. 98/509, V-N 1998/59.26, p. 5105. 
33

 No 3 juni 2005, rapport nr. 2005/160. 
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gezien er geen alomvattende inlichtingenverplichting bestaat, de be-
ginselen van behoorlijk bestuur in acht dienen te worden genomen en 
tenslotte voorkomen moet worden dat de grenzen met een verhoor in 
strafrechtelijke zin vervagen.37 Deze problematiek is aan de orde ge-
komen in een arrest van de Hoge Raad38 in 2002 waarin sprake was 
van een onaangekondigde waarneming ter plaatse. Een medewerker 
van belastingplichtige werd bevraagd omtrent de omzet van de on-
derneming zonder dat hij in de gelegenheid werd gesteld de firman-
ten te spreken. Onduidelijk bleef waarom de controle niet werd aan-
gekondigd. Voorts was geen verslag gemaakt van de waarneming ter 
plaatse. De Hoge Raad overwoog: "dat de wijze waarop de verklaring 
is verkregen, de mogelijkheid voor de inspecteur om zonder een be-

roep te hoeven doen op een wettelijke bevoegdheid de beschikking 

over de gewenste informatie te verkrijgen, te buiten gaat." De verkla-
ring van de medewerker werd van het bewijs uitgesloten. 
 
De regering heeft in de parlementaire geschiedenis vermeld dat het 
de inspecteur in principe is toegestaan de computer van de admini-
stratieplichtige te koppelen aan de computer van de Belasting-
dienst39, doch dat dit op technische of economische gronden niet no-
dig of nuttig is. Voorts bestaan er risico's met betrekking tot virussen 
en andere beschadigingen ten aanzien van de gegevensdragers van 
de administratieplichtige. Het is daarbij de vraag of de koppeling 'nog 
van deze tijd' is. De mogelijkheid om 'forensic images' te maken van 
de gegevensdragers op de computer van de administratieplichtige 
hebben immers tot gevolg dat de noodzaak tot een rechtstreekse 
koppeling is komen te vervallen. In het verleden werd ervan uitge-
gaan dat de controle plaatsvond op de computer van de administra-
tieplichtige. De medewerking kon worden afgedwongen op grond van 
het zesde lid van art. 52 AWR.40  Indien de controle door de Belas-
tingdienst plaatsvindt op een kopie van de gegevensdrager van de 
administratieplichtige kunnen daarop allerlei bewerkingen plaatsvin-
den die uit hoofde van controledoeleinden opportuun zijn. Zo kan met 
specifieke software getracht worden negatieve kassen te achterhalen 
of een chikwadraatmethode worden toegepast. Ook voor een geld-
steekproef kan het nuttig zijn dat er een bepaalde rubricering plaats-
vindt op de kopie van de administratie van de administratieplichtige. 
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De reikwijdte van de medewerkingsplicht in de artt. 47 en 52, lid 6, 
AWR lijkt onbeperkt. In de literatuur41 wordt echter betoogd dat de 
inspecteur aannemelijk dient te maken welke bestanden van belang 
kunnen zijn voor het onderzoek. De medewerkingsplicht wordt dus 
begrensd door het doel van het onderzoek. Uit de rechtspraak om-
trent het equivalent van deze medewerkingsplichten in de Awb, te 
weten art. 5:17 Awb, kan worden afgeleid dat het vorderen van een 
forensic image van een netwerk wellicht is toegestaan, maar dat aan 
het onderzoek op deze kopie wel voorwaarden dienen te worden ge-
steld. Een dergelijke image omvat veelal tevens alle bestanden die 
door de administratieplichtige werden verwijderd en dus niet meer 
aan dat lichaam ter beschikking stonden. Een bestuursorgaan heeft 
echter de mogelijkheid om met behulp van speciale software ook 
dergelijke, ogenschijnlijk vernietigde bestanden wederom 'tot leven' 
te brengen. Voorts kan een kopie informatie bevatten ten aanzien 
waarvan het (informele) verschoningsrecht geldt. In dergelijke situa-
ties is beslist dat bij het onderzoek een gemachtigde aanwezig kan 
zijn van het lichaam waarvan van de administratie de forensic image 
werd gemaakt. Voorts is geoordeeld dat het bestuursorgaan dient aan 
te geven welke software wordt gebruikt en met welke termen in de 
bestanden wordt gezocht. Op die manier is de administratieplichtige 
in de gelegenheid gericht verweer te voeren ten aanzien van de be-
standen die door het bestuursorgaan worden achterhaald.42  
 
 
7.9. Ten slotte 

 
• Het Besluit Fiscaal Bestuursrecht stelt ten onrechte dat een 

bewaarplicht bestaat voor gegevensdragers die van belang 
kunnen zijn, nu dit criterium niet voortvloeit uit art. 52 AWR; 

• Het Besluit Fiscaal Bestuursrecht stelt ten onrechte dat de be-
waartermijn aanvangt op het moment dat een gegevensdrager 
niet langer tot de (jaar)administratie behoort. Een dergelijke 
jaaradministratie bestaat niet. Op grond van de tekst van de 
wet kunnen gegevens die niet meer van belang zijn en al ge-
durende zeven jaren in de administratie zijn opgenomen, wor-
den vernietigd.  
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Redenerend vanuit de mogelijkheid van de controle vangt de 
bewaartermijn aan op het moment dat een gegevensdrager 
fiscaal irrelevant is geworden; 

• De bepaling in het zesde lid van art. 52 AWR voegt niets toe 
ten opzichte van de bepalingen in art. 47 AWR en kan dien-
tengevolge worden geschrapt; 

• Een controle dient binnen een redelijke termijn te kunnen 
plaatsvinden, hetgeen betekent dat een belastingplichtige niet 
onverwijld alle vragen van een inspecteur moet kunnen be-
antwoorden. Onder omstandigheden kan de eis van een con-
trole binnen een redelijke termijn met zich medebrengen dat 
een papieren administratie wordt gedigitaliseerd; 

• Het koppelen van de computer van de Belastingdienst aan die 
van de administratieplichtige is in het huidige tijdsgewricht 
niet meer nuttig en nodig. Als digitale kopieën worden ge-
maakt mag de belastingplichtige verlangen dat hem inzicht 
wordt verschaft in de wijze van controle.  

 



Hoofdstuk 8 
 

Derdenonderzoek (art. 53 AWR) 

 
mr. drs. Pieter de With 
 
 
 
8.1. Inleiding 

 
Indien de belastingplichtige zelf niet in staat is duidelijkheid over zijn 
fiscale positie te verschaffen of indien aan de juistheid van hetgeen 
wel door hem is verstrekt, wordt getwijfeld, heeft de Belastingdienst 
de mogelijkheid om gegevens op te vragen bij anderen om zo ont-
brekende informatie aan te vullen en eventueel reeds bekende gege-
vens te controleren.  
 
In dit hoofdstuk wordt besproken wie verplicht zijn mee te werken 
aan een dergelijk derdenonderzoek, wat de spelregels daarbij zijn en 
welke rechtsbescherming de betrokkenen hebben. Tot slot komen de 
geheimhoudingsplicht en enkele bijzondere vormen van derdenonder-
zoek aan de orde. 
 
Degene aan wie vragen worden gesteld, wordt in dit hoofdstuk als de 
bevraagde aangeduid. Degene om wiens belastingheffing het gaat 
wordt aangeduid als de derde of de belastingplichtige.  
 
 
8.2. Wie is verplicht mee te werken? 

 
8.2.1. Administratieplichtigen en inhoudingsplichtigen 
 
De mogelijkheid gegevens over derden op te vragen is gebaseerd op 
art. 53 AWR. In art. 53 AWR worden de verplichtingen van art. 47 en 
48 AWR ook van toepassing verklaard voor administratieplichtigen 
voor zover het betreft de belastingheffing van derden en voor inhou-
dingsplichtigen aangaande de personen voor wie ingehouden wordt. 
Administratieplichtigen en inhoudingsplichtigen zijn aldus verplicht 
mee te werken aan een derdenonderzoek alsof het de eigen belas-
tingplicht betreft. 
 
 
 
 
 



8.2.2. Particulieren 
 
Artikel 53 AWR legt geen verplichting op aan particulieren om mee te 
werken aan een derdenonderzoek. Dat in de praktijk door de Belas-
tingdienst aan particulieren vragen over derden worden gesteld is 
niet gebaseerd op een wettelijke bevoegdheid maar lijkt voort te 
vloeien uit het adagium 'vragen staat vrij'. Feteris meent dat het 
vanuit een oogpunt van behoorlijk bestuur eigenlijk niet wenselijk is 
dat de inspecteur pogingen doet om vrijwillige medewerking van par-
ticulieren te verkrijgen en raadt aan om in ieder geval terughoudend-
heid te betrachten.1 Zo geeft Feteris de aanbeveling aan de Belas-
tingdienst om ten minste de particulier er op te wijzen dat deze niet 
tot medewerking verplicht is. 
 
Dat die terughoudendheid niet altijd wordt betracht blijkt uit een re-
cent geval waarin de inspecteur vragen stelde aan particuliere kopers 
van auto's aan wie de belanghebbende stelde auto's te hebben ver-
kocht.2 De inspecteur had nagelaten de particuliere kopers er op te 
wijzen dat zij niet tot antwoorden verplicht waren. De inspecteur had 
daarentegen volgens het hof zelfs de schijn gewekt dat hij wettelijk 
bevoegd was tot het stellen van vragen en dat de particulieren tot 
medewerking verplicht waren. Opvallend is vervolgens het oordeel 
van het hof dat niet alleen de bevraagden zijn benadeeld, maar in 
wezen ook de derde als belanghebbende in de fiscale procedure met 
als consequentie dat de verzamelde gegevens van het bewijs in zijn 
procedure werden uitgesloten. 
 
De regel dat particulieren niet verplicht zijn tot het beantwoorden van 
vragen over derden kent een logische uitzondering, namelijk voor het 
geval dat de aangelegenheden van een derde tevens worden aange-
merkt als de aangelegenheden van de vermoedelijke belastingplichti-
ge. Te denken valt aan ouders die aangiften doen voor hun minderja-
rige kinderen of voor echtgenoten/fiscale partners.  
 
8.2.3. Personeelsleden met de werkgever als derde 
 
In het verlengde van de regel dat particulieren niet verplicht zijn tot 
het beantwoorden van vragen over derden, geldt dat personeelsleden 
niet verplicht zijn vragen over de fiscale aangelegenheden van hun 
werkgever te beantwoorden.  
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Dergelijke vragen dienen volgens de hoofdregel gesteld te worden 
aan het bestuur of de wettelijke vertegenwoordiger van de werkgever 
die op de voet van art. 47 AWR tot beantwoording verplicht is.3  
 
De Staatssecretaris merkte bij de behandeling in de Tweede Kamer 
wel op dat het ontbreken van een verplichting voor de werknemer om 
dergelijke vragen te beantwoorden niet betekent dat deze vragen niet 
gesteld mogen worden door een controleur. Naar mijn mening dient 
de controleur de werknemer er in ieder geval op te wijzen dat deze 
niet tot antwoorden verplicht is. Laat de controleur dit na, dan dienen 
de eventuele antwoorden van het bewijs te worden uitgesloten.  
 
De Staatssecretaris merkte in dit verband ook op dat een verbod van 
de werkgever aan een werknemer om mee te werken aan de controle 
niet leidt tot een strafbaar feit: 
 
"Dat zou betekenen dat in de controle sfeer een verplichting wordt 
opgelegd die verder gaat dan hetgeen bij een opsporingsonderzoek 
mogelijk is. Bij een dergelijk onderzoek kan een getuige weigeren 
antwoord te geven op vragen van een opsporingsambtenaar. Hij be-
hoeft pas eventueel bij de rechter een verklaring af te leggen."4 
 
Dat het laatste inmiddels anders ligt, blijkt uit latere strafrechtelijk 
jurisprudentie op basis van nieuwe strafrechtelijke wetgeving. Een 
werkgever wees zijn werknemer zeer nadrukkelijk op de in de ar-
beidsovereenkomst vastgelegde geheimhoudingsplicht, toen de laat-
ste werd benaderd door de FIOD voor een verhoor. De strafrechter 
merkte dit aan als niet toegestane beïnvloeding van een getuige op 
basis van het in 1993 ingevoerde art. 285a van het Wetboek van 
Strafrecht.5 Het blijft om deze reden van groot belang bij elk gesprek 
of verhoor voorafgaand vast te stellen wat het juridische kader is 
waarbinnen een gesprek wordt gevoerd. 
 
 
8.3. Wat mag gevraagd worden 

 
Volgens de tekst van art. 53 AWR zijn de verplichtingen van art. 47 
AWR van overeenkomstige toepassing. De afwijkende aard van de 
verhouding tussen de Belastingdienst, de bevraagde en de aard van 
de gegevens heeft geleid tot een aantal jurisprudentiële spelregels 
die specifiek voor een derdenonderzoek gelden. 
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8.3.1. Serievragen zijn toegestaan 
 

Bij vragen in het kader van art. 47 AWR is bekend op welke belas-
tingplichtige de vragen betrekking hebben, dat is immers logischer-
wijs de belastingplichtige zelf.  
 
Al in de vorige eeuw heeft de Hoge Raad uitgemaakt dat bij het stel-
len van vragen in het kader van een derdenonderzoek niet de eis 
geldt dat alleen vragen mogen worden gesteld over met name ge-
noemde belastingplichtigen. 
 
Zo vroeg de fiscus begin jaren '70 aan de verzekeringsmaatschappij 
Stad Rotterdam informatie op over de door haar verzekerde plezier-
vaartuigen. Dit leidde uiteindelijk tot het Stad Rotterdam-arrest6 
waarin de Hoge Raad uitleg gaf over de bevoegdheid van de inspec-
teur om op grond van art. 53 AWR een derdenonderzoek in te stellen. 
 

De verzekeringsmaatschappij weigerde informatie te verstrekken om-
dat met 'derden' in de zin van art. 53, lid 1, sub a AWR uitsluitend 
bepaalde derden zouden worden bedoeld met wie een zakelijke rela-
tie bestaat; de relaties tussen een bedrijf en particulieren zouden 
daar buiten vallen. De Hoge Raad oordeelde echter dat er geen aan-
leiding bestaat om aan 'derden' een dergelijke specifieke betekenis 
toe te kennen. Het begrip 'derden' moet gelezen worden in de ruime 
en alledaagse zin van het woord. Informatie verzamelen door vragen 
te stellen over meerdere, niet-geïndividualiseerde belastingplichtigen 
(serievragen) is in lijn daarmee toegestaan, dat zijn immers 'derden'.  
 
Dit betekent dat de Belastingdienst massaal informatie kan opvragen 
over meerdere niet met name genoemde derden. De bevoegdheid 
van art. 53 AWR is dan ook een verstrekkende bevoegdheid en een 
effectief middel voor de inspecteur om informatie in te winnen. 
  
8.3.2. Vragen hoeven (nog) niet relevant te zijn 
 
Van tevoren zal niet altijd duidelijk zijn of de gegevens die de fiscus 
opvraagt relevant zullen zijn voor de belastingheffing: wellicht is het 
resultaat van een derdenonderzoek onbruikbaar.  
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Dit staat de bevoegdheid van art. 53 AWR echter niet in de weg, al-
dus de Hoge Raad7: "De enkele omstandigheid dat de inspecteur ten 
tijde van het opvragen dan wel raadplegen van inlichtingen en gege-
vens bij een administratieplichtige ten behoeve van de belastinghef-
fing van derden nog niet weet of die inlichtingen en gegevens van 
belang zijn voor de belastingheffing van een bepaalde belastingplich-
tige, staat het uitoefenen van deze controlebevoegdheid niet in de 
weg." 
 
De Belastingdienst mag dus ook vragen stellen als nog onbekend is 
om welke derden het gaat. De gegevens zelf moeten echter op zich 
wel al relevant (kunnen) zijn. Een makelaar adviseerde in de jaren 
'90 van de vorige eeuw agrariërs die overwogen te emigreren. De 
Belastingdienst vroeg op basis van art. 53 AWR aan de makelaar de 
namen van adressen van alle agrariërs en ook van diegenen met wie 
slechts oriënterend contact was geweest. De Nationale ombudsman 
oordeelde dat bij een enkel oriënterend contact nog geen sprake is 
van een fiscaal relevant feit en dat van een dergelijk feit pas sprake 
is als er een opdracht door de agrariër aan de makelaar is verstrekt. 
In zijn antwoord op Kamervragen over het oordeel van de Ombuds-
man onderkende de Staatssecretaris dat de vragen van de Belasting-
dienst te ruim waren geweest.8   
 
8.3.3. Derdenonderzoek tijdens een gerechtelijke procedure 
 

Beginselen van behoorlijk procesrecht leiden er toe dat de inspecteur 
niet onder de vlag van art. 47 AWR de belastingplichtige mag dwin-
gen mee te werken indien de zaak waar het om gaat onder de rechter 
is, aangezien het uitgangspunt van de gelijkwaardigheid van partijen 
anders in het gedrang zou komen.9  
 
Deze beperking geldt echter niet voor art. 53 AWR. Een derdenonder-
zoek mag ook nog plaatsvinden op het moment dat een zaak onder 
de rechter is. De Hoge Raad gaf hiervoor in 1992 het argument dat 
de eventuele weigering van een derde om mee te werken aan een 
onderzoek de bewijspositie van de belastingplichtige niet aantast; de 
verdeling van de bewijslast tussen inspecteur en belanghebbende 
verandert er niet door.10  
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In de betreffende zaak gebruikte de inspecteur, nadat beroep bij de 
belastingrechter was ingesteld ter bewijsvoering in de fiscale proce-
dure, gegevens afkomstig van derden en gegevens verzameld in het 
kader van een strafrechtelijk onderzoek naar de belastingplichtige. 
 
De inspecteur kan nadat er beroep is ingesteld bij de rechter gebruik 
blijven maken van zijn bevoegdheid van art. 53 AWR. De manier 
waarop dat gebeurt is echter wel onderworpen aan een marginale 
toetsing door de rechter.11 Informatie afkomstig uit een derdenonder-
zoek mag namelijk niet zijn verkregen op "een wijze die zozeer in-
druist tegen hetgeen van een behoorlijk handelende overheid mag 
worden verwacht waardoor het gebruik ervan onder alle omstandig-
heden ontoelaatbaar moet worden geacht." Een dergelijk verweer 
slaagt echter niet indien de onrechtmatigheid niet specifiek jegens 
belanghebbende is begaan en evenmin wanneer de inspecteur ook 
via een andere weg de betreffende informatie had kunnen verkrijgen. 
Situaties waarin bewijsuitsluiting zou kunnen volgen zijn bijvoorbeeld 
die waarin FIOD-ambtenaren de rechter-commissaris voorliegen12 of 
wanneer het verschoningsrecht van een advocaat wordt geschon-
den.13 
 
Overigens verzet volgens A-G van Soest14 het eerder aangehaalde 
arrest uit 1988 zich ook tegen het gebruik van art. 53 AWR in de be-
roepsprocedure. De Hoge Raad deelt die opvatting dus niet.  
 
 
8.4. Spelregels rond een derdenonderzoek 

 

8.4.1. Onderzoek aankondigen 
 

De bevoegdheid tot het instellen van een derdenonderzoek is welis-
waar een ruime bevoegdheid maar de fiscus moet in de regel wel 
aankondigen dat hij van die bevoegdheid gebruik gaat maken. Als 
onderdeel van de overheid mag men immers verwachten dat het op-
treden van de Belastingdienst behoorlijk is. Het niet aankondigen van 
een derdenonderzoek is onbehoorlijk, aldus de Nationale ombuds-
man.15  
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In de onderhavige zaak werd een zelfstandig ondernemer met kan-
toor aan huis in het kader van een derdenonderzoek onaangekondigd 
bezocht door twee medewerkers van de Belastingdienst die zich 
daarbij identificeerden met ondeugdelijke legitimatiebewijzen. 
 
De beleidsregels van de Belastingdienst schrijven voor dat slechts in 
bijzondere situaties een derdenonderzoek onaangekondigd kan 
plaatsvinden. De Ombudsman citeert uit 'De handleiding derdenon-
derzoek' van de Belastingdienst, pagina 57 en 58: "Als u een derden-
onderzoek wilt instellen, moet u dit aan de administratieplichtige ex-
pliciet meedelen. Voor het instellen van een derdenonderzoek geldt 
de regel dat ieder derdenonderzoek wordt aangekondigd, tenzij dit 
om strategische en/of controletechnische redenen niet mogelijk of 
wenselijk is. Alleen in bijzondere situaties - hier kan men denken aan 
de vrees voor het laten verdwijnen van delen van de administratie en 
alles wat daarbij hoort of manipulatie met de vastleggingen in de ad-
ministratie - zou een onaangekondigd derdenonderzoek geoorloofd 
zijn. (...) Bij voorkeur dient de aankondiging enkele dagen vooraf en 
schriftelijk te worden gedaan." 
 
Van een bijzondere situatie was in deze zaak echter geen sprake. 
Weliswaar had de Belastingdienst een aantal maal tevergeefs gepro-
beerd om de ondernemer telefonisch te bereiken maar dat is geen 
reden om af te zien van een juiste wijze van aankondiging conform 
de eigen beleidsregels. Dat de Belastingdienst dit niet gedaan heeft is 
volgens de Ombudsman onredelijk en onbehoorlijk.  
 
Wordt een derdenonderzoek wel aangekondigd dan zal de Belasting-
dienst in de aankondigingsbrief vermelden welke onderdelen van de 
administratie onderzocht zullen worden. Bij een onaangekondigd  
onderzoek laat de Belastingdienst achteraf per brief weten wat er 
onderzocht is.16  
 
8.4.2. Legitimatie 
 
Of een onderzoek wel of niet wordt aangekondigd bepaalt ook de legi-
timatieplicht van de controlemedewerkers: als een derdenonderzoek 
zonder aankondiging plaatsvindt dan moeten de controlemedewer-
kers zich uit eigen beweging legitimeren, bij een aangekondigd on-
derzoek doen zij dat desgevraagd.17  
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In de zaak die voorlag bij de Ombudsman legitimeerden de mede-
werkers zich niet uit eigen beweging maar pas nadat de onderzochte 
daarom vroeg. Bovendien waren de legitimatiebewijzen ondeugdelijk 
omdat die niet correspondeerden met de hoedanigheid van de twee 
medewerkers. Zij waren namelijk pas sinds kort in dienst bij het des-
betreffende onderdeel van de Belastingdienst en door de vakantiepe-
riode beschikten zij nog niet over de juiste legitimatiebewijzen. Dit is 
echter geen geldige reden vindt de Ombudsman en de Belasting-
dienst heeft hier naar zijn oordeel gehandeld "in strijd met het vereis-
te van actieve en adequate informatieverstrekking." 
 
Omdat art. 53 AWR een ruime bevoegdheid betreft concludeert de 
Ombudsman aan het eind van zijn uitspraak: "Een en ander klemt 
temeer nu tijdens het bezoek aan het adres van verzoeker sprake 
was van de uitoefening van vergaande controlebevoegdheden. In een 
dergelijke situatie moet een burger er zonder enige twijfel op kunnen 
vertrouwen dat degene die zich als een controlerend ambtenaar van 
een bestuursorgaan presenteert dat ook inderdaad is." 
 
 
8.5. Nadere regelgeving  

 
8.5.1. Voorschrift informatie fiscus/banken 
 

In het besluit Voorschrift informatie fiscus/banken18 is geregeld hoe 
de Belastingdienst bij banken informatie opvraagt over de bancaire 
activiteiten van derden. Dit voorschrift kwam tot stand na overleg 
met de Nederlandse Vereniging van Banken. Het voorschrift ziet op 
de verstrekking op verzoek. De verplichting van banken om uit eige-
ner beweging informatie te verstrekken is elders geregeld.19 
 
De hoofdregel is dat de Belastingdienst zich eerst tot de belasting-
plichtige derde zelf wendt teneinde de gewenste informatie te verkrij-
gen. Als de derde zelf niet over de gegevens beschikt dan wordt hij 
door de Belastingdienst in de mogelijkheid gesteld om die bij de bank 
te verzamelen.20 
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Leidt dit niet tot het gewenste resultaat dan zal de Belastingdienst 
zich tot de bank wenden en de facto een derdenonderzoek beginnen. 
De Belastingdienst kan ook direct tot deze stap overgaan indien naar 
het oordeel van de (regio)directeur het belang van het onderzoek niet 
toestaat dat eerst de belastingplichtige derde zelf wordt benaderd. 
 
In het schriftelijke verzoek aan de bank wordt aangegeven of de der-
de zelf al is benaderd of dat die stap is overgeslagen. De Belasting-
dienst beperkt zich in het verzoek zo veel als mogelijk tot het opvra-
gen van gegevens die op het actuele onderzoeksjaar betrekking heb-
ben. Deze gegevens dient de bank vervolgens binnen een redelijke 
termijn te verstrekken. Daarbij hoort ook, desgevraagd, een histo-
risch overzicht van de betreffende rekening(en) over de afgelopen vijf 
kalenderjaren.  
 
Indien de Belastingdienst slechts beschikt over een rekeningnummer 
zonder de daarbij behorende persoonsgegevens, zal, in de gevallen 
waarin in redelijkheid kan worden aangenomen dat de rekening bij 
een bepaalde bank wordt gehouden, deze bank in haar administratie 
nazien of dit het geval is, en in het bevestigende geval de bij de re-
kening behorende persoonsgegevens verschaffen. 
 
Bij de wijziging van het voorschrift in 2011 zijn de bepalingen over de 
toegang van de Belastingdienst tot de cliënt- en kredietdossiers in-
grijpend herzien en als gevolg hiervan feitelijk verruimd.21 In de 
voorgaande versie werd de toegang tot cliënt- en kredietdossier be-
perkt tot raadpleging in gevallen waarin er sprake was van een 'groot 
belang voor de heffing' en van 'bijzondere omstandigheden'.22 Vol-
gens het huidige voorschrift wordt inzage verleend zodra er sprake is 
van 'een belang'. 
 
Voor zover de cliënt de gegevens waar het om gaat niet of slechts 
gedeeltelijk kent kan de Belastingdienst die gegevens alleen inzien en 
niet meenemen, overnemen of gebruiken. Achtergrond van deze be-
perking is het mogelijke negatieve gevolg voor de bank-cliënt relatie 
als de cliënt via de Belastingdienst inzicht krijgt in interne correspon-
dentie en aantekeningen van de bank over de cliënt. 
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Volgens het voorschrift mag de Belastingdienst die informatie wel 
inzien maar niet gebruiken. Bij een letterlijk begrip van deze bepaling 
rijst overigens de vraag wat de zin van inzage is indien elk gebruik 
ervan is uitgesloten. 
 
Per begin 2013 is de toevoeging uit 2011 komen te vervallen, waar-
schijnlijk vanwege discussies over de interpretatie in de praktijk.23 De 
redactie van de Vakstudie Nieuws meent dat vervallen van de toe-
voeging mogelijk leidt tot een verslechtering van de positie van de 
banken.24 
 
 
8.6. Afdwingen van medewerking  

 
Een administratieplichtige of inhoudingsplichtige zal in de regel niet 
zitten te wachten op een derdenonderzoek. Het beantwoorden van de 
vragen van de inspecteur kan een aanzienlijke inspanning vergen, het 
ruimhartig meewerken met de fiscus kan tot onbegrip bij de derde 
leiden met commerciële repercussies als mogelijk gevolg en zelfs is 
niet uit te sluiten dat de derde de bevraagde aansprakelijk stelt in-
dien onjuiste informatie of te veel informatie wordt verstrekt. De Be-
lastingdienst zal niet in alle gevallen op vrijwillige medewerking kun-
nen rekenen en kan dan rechtsmiddelen aanwenden om medewerking 
af te dwingen. 
 
8.6.1. Bestuursrechtelijk instrumentarium 
 
Anders dan bij vragen die aan de belastingplichtige worden gesteld 
loopt degene25 die bevraagd wordt over een derde op basis van art. 
53 AWR niet het risico van omkering en verzwaring van de bewijslast 
ter zake van de eigen aanslagregeling. Een met art. 47 AWR verge-
lijkbaar bestuursrechtelijk instrumentarium om medewerking af te 
dwingen ontbreekt derhalve bij een art. 53 AWR onderzoek. 
 
8.6.2. Strafrechtelijk instrumentarium 
 
Wel bestaat voor de weigerachtige het risico van strafrechtelijke ver-
volging op grond van art. 68 AWR. Artikel 68, lid 1, onder a AWR, 
stelt het niet, onjuist of onvolledig verstrekken van gegevens voor 
degene die daartoe ingevolge de belastingwet verplicht is, strafbaar. 
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In de literatuur bestaat geen eensgezindheid over de vraag of het 
niet voldoen aan een verplichting uit art. 53 AWR ook kan vallen on-
der de opzetvariant van art. 69 AWR.26 Het vanwege commerciële 
redenen of ter voorkoming van een grote inspanning niet meewerken 
aan het beantwoorden van vragen over derden kan gekwalificeerd 
worden als willens en wetens niet voldoen. Het bestanddeel 'opzette-
lijk' zou dan bewezen kunnen worden. De vraag of in een dergelijk 
situatie ook voldaan is aan het strekkingsvereiste is in de jurispru-
dentie nog niet beantwoord. Betoogd kan dan worden dat de be-
vraagde met de genoemde redenen om niet te antwoorden geen feit 
begaat dat er toe strekt dat te weinig belasting wordt geheven. Een 
dergelijk gevolg wordt in het geheel niet door de bevraagde beoogd. 
Dit laatste geldt zeker indien het gaat om serievragen of indien bij 
het stellen van de vragen nog ongewis is of de vragen voor de belas-
tingheffing relevant zijn. 
 
De strafbaarstelling van het schenden van de verplichtingen bij een 
derdenonderzoek blijkt in de praktijk weinig effectief.27 
 
8.6.3. Civielrechtelijk instrumentarium 
 
Het meest effectieve middel voor de Belastingdienst om medewerking 
af te dwingen is het vragen van een dwangsom in een civiel kort ge-
ding. De civiele weg is met de aanvaarding van de tweewegenleer 
toegestaan en wordt in toenemende mate door de Belastingdienst 
begaan.28  
 
Dat expliciet in de wet is opgenomen dat het de inspecteur vrij staat 
ook een beroep te doen op de civiele rechter bij bevraagden die in-
houdingsplichtige zijn (art. 53, lid 1, sub b AWR jo. art. 52a AWR) en 
dat voor bevraagden genoemd in art. 53, lid 1, sub a AWR de wet die 
weg niet expliciet openstelt, leidt in dit verband naar mijn mening 
niet tot de conclusie dat voor de laatste categorie bevraagden de ci-
viele weg niet open zou staan. 
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Een recent voorbeeld van een dergelijke civiele procedure betrof de 
veroordeling van GWK tot betaling van een dwangsom van € 5.000 
per dag met een maximum van € 150.000 voor het verstrekken van 
gegevens aan de Belastingdienst betreffende de diensten die waren 
afgenomen door een viertal met name genoemde personen in een 
concreet geduide periode.29  
 
 
8.7. Rechtsbescherming 

 
Tegenover het instrumentarium van de Belastingdienst om medewer-
king af te dwingen staat de rechtsbescherming van de bevraagde en 
de rechtsbescherming van de betrokken derde.  
 
8.7.1. Rechtsbescherming voor de bevraagde  
 
Van bestuursrechtelijk rechtsbescherming is feitelijk geen sprake. De 
enige mogelijkheid die de (belasting)wet kent is het verzoek aan de 
inspecteur om kostenvergoeding.30 Deze mogelijkheid staat echter 
pas open nadat de verplichting is nagekomen. Een mogelijkheid om 
voorafgaand aan het beantwoorden van de vragen de rechtmatigheid 
van de vragen aan de fiscale rechter voor te leggen is niet in de wet 
voorzien. 
 
Praktisch gezien is de enige vorm van rechtsbescherming waar een 
bevraagde op kan terugvallen het voeren van verweer bij de burger-
lijke rechter indien de Belastingdienst een civiel (kort) geding aan-
hangig maakt of zelf een geding beginnen om het stellen van vragen 
over derden te laten verbieden. De bevraagde zal voor zijn weigering 
mee te werken met name een beroep moeten doen op de algemene 
beginselen van behoorlijk bestuur.31 De marginale beoordeling daar-
van door een voorzieningenrechter, en niet de gespecialiseerde fisca-
le rechter, kan naar mijn mening echter niet als een volwaardige 
vorm van rechtsbescherming worden gezien die de lacune in het fis-
cale bestuursrecht compenseert. 
 
Een andere mogelijkheid is het indienen van een klacht die uiteinde-
lijk kan leiden tot een rapportage van de Nationale ombudsman.32  
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De Nationale ombudsman kan weliswaar een klacht gegrond verkla-
ren maar kan ter zake van de gedraging waarover geklaagd wordt, 
slechts aanbevelingen doen.  
 
8.7.2. Rechtsbescherming voor de derde 
 
De derde, de belastingplichtige waar het bij een derdenonderzoek om 
draait, kan ook een belang hebben bij het laten beoordelen van de 
rechtmatigheid en/of behoorlijkheid van het derdenonderzoek. Zo is 
in het verleden geklaagd bij de Nationale ombudsman over (diskwali-
ficerende) opmerkingen die werden gemaakt tegen de bevraagde 
over de derde.33 
 
Daarnaast kan de belastingplichtige derde in de fiscale procedure 
over een aanslag die mede gebaseerd is op informatie afkomstig uit 
het derdenonderzoek trachten die informatie van het bewijs uit te 
sluiten. Een complicerende factor daarbij is dat een eventuele schen-
ding van de rechten van de bevraagde uitsluitend van belang zou 
kunnen worden geacht voor de bevraagde zelf en niet voor de derde 
(Schutznormbeginsel). In de eerder aangehaalde zaak van Hof Leeu-
warden34 oordeelt het hof dat de schending van de rechten van de 
bevraagde particulieren 'in wezen' een schending van de rechten van 
de belastingplichtige opleverde met bewijsuitsluiting als gevolg. Dit 
was in lijn met eerdere jurisprudentie van de Hoge Raad waarin ver-
klaringen van het bewijs werden uitgesloten omdat deze onbevoegde-
lijk waren verkregen. De verklaringen waren afgelegd door een per-
soneelslid van een coffeeshop tijdens een onaangekondigd bezoek 
waarbij de leiding van de onderneming niet aanwezig was en het de 
betreffende medewerker niet toegestaan werd door de controleur om 
contact te nemen met zijn afwezige leidinggevenden.35 
 
 
8.8. Rechtsbeginselen als inperking  

 

De verplichtingen van art. 47 AWR gelden voor de administratieplich-
tigen en de inhoudingsplichtigen ook voor zover het betreft de belas-
tingheffing van derden. De inspecteur heeft aldus een vergaande be-
voegdheid. Bij het uitoefenen van die bevoegdheid is de inspecteur 
gebonden aan de algemene beginselen van behoorlijk bestuur.  
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De algemene beginselen van behoorlijk bestuur vormen naast de al-
gemene rechtsbeginselen de begrenzing van de bevoegdheid van de 
inspecteur.36 
 
8.8.1. Algemene rechtsbeginselen: recht op privacy (art. 8 EVRM) 
 
In de hiervoor besproken zaak van de verzekeringsmaatschappij die 
werd gevraagd opgave te doen van verzekerde pleziervaartuigen 
werd door de verzekeringsmaatschappij een beroep gedaan op art. 8 
EVRM. Artikel 8 EVRM waarborgt het recht op eerbiediging van privé-, 
familie- en gezinsleven. De verzekeringsmaatschappij betoogde dat 
van haar niet gevergd kon worden dat zij in haar dossiers een schei-
ding tussen commerciële en privacy-gevoelige gegevens zou maken. 
Aangezien feitelijk commerciële en privacy-gevoelige gegevens ver-
mengd waren, zou verstrekking zoals gevraagd op gespannen voet 
staan met het recht op privacy. De Hoge Raad kon aan bespreking 
van dit argument voorbij gaan vanwege het tweede lid van art. 8 
EVRM dat bepaalde inbreuken rechtvaardigt. De bevoegdheid tot het 
doen van derdenonderzoeken is een geldige beperking op het recht 
op een privéleven aangezien die bevoegdheid bij wet is voorzien en in 
een "democratische samenleving noodzakelijk is in het belang van het 
economisch welzijn van het land".37  
 

Om dezelfde reden werd een beroep op art. 8 EVRM door GWK in het 
hiervoor aangehaalde kort geding van de hand gewezen.38 Dit bete-
kent dus dat een eventuele inbreuk op het recht op privacy gerecht-
vaardigd is zolang de privacy gevoelige informatie die de fiscus op-
vraagt redelijkerwijs van belang is voor de belastingheffing (van der-
den).  
 
8.8.2. Zorgvuldigheidsbeginsel 
 
Het zorgvuldigheidsbeginsel kan vereisen dat in het kader van de 
vergaring van derdeninformatie binnen een bepaalde branche de vra-
gen niet slechts aan één specifieke onderneming wordt gesteld. Zorg-
vuldiger is het zo mogelijk alle concurrerende ondernemingen te be-
trekken in het onderzoek.  
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Er dient dan ook altijd een afweging gemaakt te worden tussen het 
belang voor de Belastingdienst bij het opvragen van de inlichtingen 
en de last, zowel in tijd als in financieel opzicht, die door het opvra-
gen van gegevens op belastingplichtigen wordt gelegd. Voldoen aan 
een informatieverzoek van de fiscus kost immers tijd en geld en zou 
een ondernemer in een nadelige positie kunnen brengen indien hij 
wel, maar zijn concurrenten niet, bij een derdenonderzoek worden 
betrokken.39  
 
In het eerder genoemde kort geding tegen GWK verwierp de voorzie-
ningenrechter het beroep op concurrentienadeel echter omdat de 
derden naar wie onderzoek werd gedaan alleen van de diensten van 
GWK gebruik maakten. Dat de Belastingdienst zich in haar vraag-
stelling alleen richtte tot GWK was daarom niet onzorgvuldig. Boven-
dien oordeelde de voorzieningenrechter dat het concurrentienadeel 
beperkt was omdat het ging om naleving van een wettelijke verplich-
ting welke in voorkomende gevallen ook aan anderen kon worden 
opgelegd.  
 
Het zorgvuldigheidsbeginsel speelde in de eveneens eerder aange-
haalde zaak van particuliere kopers van auto's ook een rol. Dat de 
inspecteur deze niet-administratieplichtige kopers er niet op had ge-
wezen dat zij niet verplicht waren mee te werken met het derdenon-
derzoek was strijdig met het zorgvuldigheidsbeginsel.40 
  
Ook is het onzorgvuldig als bij een verschoningsgerechtigde onder-
zoek wordt gedaan zonder zijn medeweten en zonder dat duidelijk is 
of hij zich wil beroepen op zijn verschoningsrecht.41 
 
8.8.3. Evenredigheidsbeginsel 
 
Het evenredigheidsbeginsel eist dat de uitoefening van een bevoegd-
heid in verhouding staat tot het beoogde doel. Als het gaat om der-
denonderzoeken betekent dit dat het informatieverzoek van de in-
specteur in verhouding moet staan tot het fiscale belang.  
 
In de Leeuwardense zaak was de informatievergaring door de inspec-
teur bij de particuliere autokopers onevenredig in verhouding tot het 
daarmee te dienen doel.  
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Dat was namelijk het vergaren van bewijsmateriaal ter bestrijding 
van de aanspraak van belanghebbende op ondernemersfaciliteiten. 
Maar de bewijslast daarvan rustte reeds op belanghebbende. Daarom 
was het derdenonderzoek in casu, gelet op de nadelige gevolgen 
daarvan voor belanghebbende, strijdig met het evenredigheidsbegin-
sel.42  
 
8.8.4. Détournement de pouvoir 
 
Zoals al opgemerkt, anders dan bij vragen die aan de belastingplich-
tige worden gesteld, loopt degene die bevraagd wordt over een derde 
op basis van art. 53 AWR niet het risico van omkering en verzwaring 
van de bewijslast ter zake van de eigen aanslagregeling. Wel bestaat 
er het risico van strafrechtelijke vervolging op grond van art. 68 
AWR.  
 
Aan de Nationale ombudsman43 werd de vraag voorgelegd of het 
dreigen met strafvervolging toen de bevraagde weigerde inzage te 
verlenen in stukken aangaande een derde, leidde tot een situatie van 
détournement de pouvoir. De Belastingdienst had betrokkenen meer-
dere malen gewezen op het risico van strafvervolging. De Nationale 
ombudsman oordeelde  dat  in dit specifieke geval niet was gebleken 
dat de Belastingdienst een onjuist gebruik had gemaakt van de straf-
baarstelling door deze op ongeëigende wijze als drukmiddel te ge-
bruiken. 
 
 
8.9. Derdenonderzoek en geheimhouding 

 
In de praktijk komt het voor dat de Belastingdienst bij het stellen van 
vragen in het kader van een derdenonderzoek probeert te bewerk-
stelligen dat de bevraagde niet de derde (de belastingplichtige) in-
formeert over het feit dat vragen over de belastingplichtige worden 
gesteld. Met name zal dit voorkomen in situaties waarin de Belasting-
dienst nog 'in stilte' buiten de belastingplichtige om aan het onder-
zoeken is en de Belastingdienst meent er belang bij te hebben dat de 
belastingplichtige zelf over het onderzoek onwetend blijft. In voorko-
mende gevallen wordt dan een beroep gedaan op art. 67 AWR zoal 
blijkt uit het volgende citaat uit een vragenbrief van de Belasting-
dienst gericht aan een bevraagde.44  
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"Geheimhoudings-verplichting 
Ten slotte wil ik u wijzen op de geheimhoudingsverplichting van arti-
kel 67 AWR en artikel 67 Inv. Het is voor een ieder verboden om het-
geen hem in enige werkzaamheid bij de uitvoering van de belasting-
wet of in verband daarmede, nopens de persoon of zaken van een 
ander blijkt of medegedeeld wordt, verder bekend te maken dan no-
dig is voor de uitvoering van de belastingwet of voor de heffing of de 
invoering van enige belasting. 
Naar uit de bewoordingen van art. 67 ARW [PW: bedoeld is AWR] 
blijkt geldt de fiscale geheimhoudingsplicht voor iedereen die in het 
kader van de fiscale rechtstoepassing op de hoogte komt van gege-
vens die betrekking hebben op een ander. De geheimhoudingsplicht 
is er dus niet alleen voor belastingambtenaren, maar net zo goed 
voor de belastingplichtigen, hun adviseurs, de belastingrechter en wie 
overigens op enigerlei wijze in de fiscale rechtstoepassing participeert 
(hier tezamen aangeduid als: de geheimhoudingsplichtigen.) In de 
casus behoort u vanaf het moment waarop het probleem onder uw 
aandacht is gebracht dus ook tot de geheimhoudingsplichtigen." 
 
In een andere zaak wordt een vergelijkbaar standpunt ingenomen, zij 
het minder stellig:  
 
"Het derdenonderzoek is geregeld in art. 53 van de algemene wet 
inzake rijksbelastingen. In art. 67 van die zelfde wet is de geheim-
houding geregeld. Naar ons oordeel is dit artikel zowel op de ambte-
naar van de belastingdienst als op de verstrekker van informatie en 
inlichtingen van toepassing."45 
 
Ook de Belastingdienst brochure 'Het derdenonderzoek toegelicht' 
schenkt aandacht aan het aspect geheimhouding:46  
 
"Geheimhoudingsplicht ook voor u of anderen 
Als wij u informatie geven over een andere belastingplichtige, bent u 
verplicht om die informatie geheim te houden. En als wij gegevens 
over u aan een ander bekendmaken, dan heeft die ander ook ge-
heimhoudingsplicht. Als u of die ander zich niet aan de geheimhou-
dingsplicht houdt, is dat een strafbaar feit." 
 
Naar mijn mening wordt ten onrechte een geheimhoudingsverplich-
ting verondersteld voor alle categorieën bevraagden. 
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Artikel 67 AWR verbiedt een ieder hetgeen hem uit of in verband met 
een werkzaamheid bij de uitvoering van de belastingwet bekend is, 
verder bekend te maken. Het overtreden van deze bepaling is niet 
strafbaar gesteld in de AWR zelf maar is strafbaar gesteld in het Wet-
boek van Strafrecht via art. 272 Sr. Deze bepaling stelt onder andere 
de schending van een wettelijke geheimhoudingsplicht strafbaar.  
 
De kernvraag is in dit verband dan ook of art. 67 AWR van toepassing 
is op de bevraagde in een derdenonderzoek, meer in het bijzonder of 
het beantwoorden van vragen, of zelfs uitsluitend het gesteld worden 
van vragen, is aan te merken als een werkzaamheid van de bevraag-
de uit of in verband met de belastingwet. Anders geformuleerd: is het 
ongevraagd moeten participeren in de fiscale rechtstoepassing aan te 
merken als een dergelijke werkzaamheid?  
  
Richtinggevende jurisprudentie over de vervolging en veroordeling 
voor de schending van art. 67 AWR juncto art. 272 Sr is er nauwe-
lijks. Tot de schaarse zaken behoort het geval dat leidde tot Hoge 
Raad 11 februari 2003.47 In die zaak lekte een belastingambtenaar 
inkomens- en vermogensgegevens van anderen aan iemand die daar 
een zakelijk belang bij had. Dat aan een ambtenaar werkzaam bij de 
Belastingdienst in dit geval gegevens bekend geworden zijn in ver-
band met zijn werkzaamheid bij de uitvoering van de belastingwet is 
evident en dat daarvoor vervolgd wordt is in lijn met de ratio van de 
geheimhoudingsbepaling. Belastingplichtigen moeten privacygevoeli-
ge gegevens verschaffen aan de Belastingdienst en moeten daarbij 
niet geremd worden door de vrees dat die gegevens op straat komen 
te liggen. Die ratio is echter voor de mededeling van de bevraagde 
aan de derde dat een derdenonderzoek loopt niet aan de orde.  
 
De tekst van art. 67 AWR is bij de laatste wijziging in 2007 grondig 
gemoderniseerd.48 De zinsnede 'uit of in verband met enige werk-
zaamheid' is echter ongewijzigd overgenomen uit de oude tekst zon-
der dat dit nader is toegelicht. De Memorie van Toelichting bij de ou-
de tekst die stamt uit de jaren vijftig van de vorige eeuw geeft even-
min een nadere invulling aan het begrip werkzaamheid.49 
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Feteris50 geeft in zijn standaardwerk voorbeelden van personen die 
werkzaam zijn bij de uitvoering van de belastingwet en noemt "niet 
alleen belastingambtenaren maar ook belastingrechters, ambtenaren 
die zijn belast met de opsporing en vervolging van fiscale delicten, 
inhoudingsplichtigen en externe deskundigen die door de belasting-
dienst of de belastingrechter bij de uitoefening van een fiscale taak 
worden ingeschakeld."  
 
Expliciet concludeert Feteris vervolgens dat een burger die voldoet 
aan verplichtingen op grond van de belastingwet ten behoeve van de 
heffing en invordering bij hem zelf niet werkzaam is bij de uitvoering 
van de wet en daarom niet verplicht is om wat hij daarbij verneemt 
geheim te houden. De enkele 'participatie' door het ontvangen van 
vragen, leidt dus niet tot het aannemen van een werkzaamheid in zijn 
visie. 
  
Feteris stelt in dit verband dat er een verband moet zijn 'tussen de 
uitoefening van de functie en de verwerving van de informatie'. Over 
de positie van de belastingadviseur en de positie van de administra-
tieplichtige laat Feteris zich niet expliciet uit. De Blieck e.a.51 geven 
een overeenkomstige opsomming van personen die werkzaam zijn bij 
de uitvoering van de belastingwet en noemen ook de inhoudingsplich-
tige als persoon gebonden aan art. 67 AWR maar niet de belastingad-
viseur en de administratieplichtige.  
 
Alleen de Redactie Vakstudienieuws is in een oude aantekening bij 
een lezersvraag een andere mening toegedaan en meent dat de en-
kele betrokkenheid bij fiscale rechtstoepassing al kwalificeert als 
werkzaamheid.52  
 
Het College bescherming persoonsgegevens heeft daarentegen in een 
uitgebracht advies aangegeven dat 'werkzaamheid' uitsluitend ar-
beids- dan wel bedrijfsgerelateerd dient te worden uitgelegd. Om aan 
dat advies tegemoet te komen is in 2013 art. 49a AWR aangepast en 
is aldaar expliciet opgenomen dat onder een werkzaamheid mede het 
doen van aangifte wordt verstaan.53  
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Het kabinet heeft in 2011 ten behoeve van een internetconsultatie 
het wetsvoorstel openbaarheid rechtspraak gepubliceerd.54 In de toe-
lichting op het wetsvoorstel stelt het kabinet zich op het standpunt 
dat naast de 'klassieke' betrokkenen ook de belastingplichtige werk-
zaamheden zou verrichten in de zin van het voldoen aan zijn fiscale 
verplichtingen en het uitoefenen van zijn fiscale rechten zoals het 
aantekenen van beroep.  
 
Het kabinet voegt daar nog wel aan toe: "Anders dan de inspecteur 
en de rechter is de fiscale geheimhoudingsplicht van de belangheb-
bende echter beperkt tot informatie die niet hemzelf betreft."  
 
Deze interpretatie van het begrip 'werkzaamheid' staat mijns inziens 
in ieder geval op gespannen voet met de gangbare definitie van dat 
begrip.  
 
Wat daarvan ook zij: een internetconsultatie-document uit 2011 kan 
niet aangemerkt worden als onderdeel van de parlementaire geschie-
denis van de wijziging van art. 67 AWR in 2007. Het wetvoorstel 
openbaarheid rechtspraak heeft overigens tot veel discussie geleid55 
en is eind 2012 op de lange baan geschoven.56  
   
De stelligheid waarmee de Belastingdienst in de hiervoor aangehaalde 
brieven een ruime geheimhoudingsverplichting onderkent, is mijns 
inziens onterecht. Gelet op het begrip werkzaamheid geldt een derge-
lijke geheimhouding in ieder geval niet voor een particulier die in een 
derdenonderzoek benaderd wordt. Artikel 53 AWR ziet immers niet op 
een particulier. 
 
Voor de belastingadviseur geldt de verplichting tot geheimhouding 
naar mijn mening evenmin. Een belastingadviseur is weliswaar als 
dienstverlener werkzaam op het gebied van het belastingrecht maar 
is niet werkzaam bij de uitvoering van de belastingwet. De belasting-
adviseur heeft immers niet een functie die in de wet wordt genoemd 
of omschreven. Een inspecteur, rechter, inhoudingsplichtige of opspo-
ringsambtenaar hebben gemeen dat hun functie in de wet wordt ge-
noemd en die functie per definitie ziet op de fiscale aangelegenheden 
van anderen.  
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De adviseur kan weliswaar optreden als gemachtigde, een functie die 
wel in de belastingwet wordt omschreven, maar als hem in die hoe-
danigheid vragen worden gesteld, zijn die vragen te beschouwen als 
vragen aan de belastingplichtige zelf en niet als vragen over een der-
de. Zo beschouwd zou ook een belastingadviseur zijn cliënt mogen 
informeren over het enkele feit dat vragen over de cliënt worden ge-
steld. 
 
Hetzelfde geldt voor de administratieplichtige. Zijn functie wordt wel-
iswaar in de belastingwet genoemd, maar de werkzaamheden die in 
de wet worden gekoppeld aan zijn functie, het voeren van een admi-
nistratie, zien niet per definitie op de aangelegenheden van derden en 
zijn daar in ieder geval niet op gericht. 
 
Opgemerkt wordt dat de conclusie dat een belastingadviseur naar 
onze beoordeling geen wettelijke fiscale geheimhoudingplicht in deze 
situatie heeft, niet betekent dat het hem vrij zou staan over  de ge-
stelde vragen in het kader van het derdenonderzoek met een wille-
keurige ander te spreken. Het ligt immers voor de hand dat de voor-
waarden uit de overeenkomst van opdracht tussen hem en zijn cliënt 
daaraan in de weg staan. 
 
 
8.10. Andere vormen van derdenonderzoek 

 
In dit hoofdstuk is tot nu enkel gesproken over het derdenonderzoek 
door de inspecteur op basis van art. 53 AWR. Binnen het bestek van 
dit hoofdstuk past ook de bespreking van aanverwante vormen van 
derdenonderzoek die in de praktijk voorkomen. 
 
8.10.1. Art. 81 AWR 
 
Opsporingsambtenaren belast met de opsporing van strafbare feiten 
mogen op basis van art. 81 AWR de uitlevering vorderen van voor 
inbeslagneming vatbare voorwerpen.57 In de praktijk komt het voor 
dat in het kader van een fiscaal strafrechtelijk onderzoek bij de belas-
tingadviseur of accountant de (digitale) dossiers van een cliënt wor-
den gevorderd. Deze bevoegdheid is voorbehouden aan opsporings-
ambtenaren belast met strafrechtelijk onderzoek en is niet een be-
voegdheid waar de inspecteur over beschikt.  
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Een tweede verschil is er in gelegen dat een vordering ex art. 81 AWR 
slechts ziet op voor inbeslagneming vatbare voorwerpen en niet op 
(mondelinge) gegevens, inlichtingen of verklaringen. Anderzijds dient 
aan een vordering ex art. 81 AWR te worden voldaan om niet het 
risico te lopen het verwijt te krijgen opzettelijk niet te hebben vol-
daan aan een ambtelijk bevel. Tevens kan bij een art. 81 AWR vorde-
ring anders dan zoals bij een normaal derdenonderzoek ex art. 47 jo. 
53 AWR geen beroep worden gedaan op het fair play-beginsel om 
daarmee het verstrekken van adviezen en due diligence-rapporten 
tegen te kunnen houden.58  
 
8.10.2. Art. 126nd Sv 
 
In het kader van een (fiscaal) strafrechtelijk onderzoek heeft de offi-
cier van justitie de bevoegdheid op basis van art. 126nd Sv gegevens 
en voorwerpen te vorderen. Anders dan bij art. 81 AWR gaat het niet 
alleen om voorwerpen maar kan ook gevorderd worden vragen te 
beantwoorden of verklaringen op te stellen. Op basis van art. 126nd, 
lid 2, Sv mag een dergelijke vordering niet gericht worden aan een 
verdachte. Net als bij een vordering ex art. 81 AWR kan geen beroep 
worden gedaan op het fair play-beginsel om daarmee het verstrekken 
van adviezen en due diligencerapporten tegen te kunnen houden. De 
bevraagde dient geheimhouding in acht te nemen59 en mag de derde 
niet informeren over het feit dat vragen zijn gesteld. De verplichting 
tot geheimhouding eindigt zodra de betrokkene door het Openbaar 
Ministerie over het onderzoek is geïnformeerd. In de praktijk wordt 
de bevraagde hier echter nooit over geïnformeerd. 
 
 
8.11. Ten slotte 

 
Derdenonderzoeken worden in de praktijk regelmatig ingezet. De 
rechten en plichten van een bevraagde in een derdenonderzoek han-
gen af van de hoedanigheid van de bevraagde en de toegepaste vorm 
van derdenonderzoek. Het is daarom bij elk verzoek om stukken of 
informatie noodzakelijk na te vragen op welke wettelijke bevoegdheid 
het verzoek is gebaseerd om de daarbij bijhorende rechten en plich-
ten vast te kunnen stellen. De bevraagde loopt immers boeterechte-
lijk of strafrechtelijke risico's bij te weinig verstrekken maar tegelij-
kertijd civielrechtelijke risico's bij te veel verstrekken! 
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Hoofdstuk 9 

 

Het verschoningsrecht  

 

mr. drs. Pieter de With 

 

 

 

9.1. Inleiding 

 

De Belastingdienst heeft vergaande bevoegdheden om de door de 

inspecteur voor de heffing van belang geachte gegevens te verzame-

len. De verplichting mee te werken aan de beantwoording van vragen 

van de inspecteur kan op gespannen voet staan met geheimhou-

dingsverplichtingen en in sommige gevallen moet het belang van de 

Staat bij de waarheidsvinding voor een juiste materiële belastinghef-

fing uiteindelijk wijken voor het belang dat een ieder zich moet kun-

nen wenden tot een vertrouwenspersoon zonder de vrees te hebben 

dat de uitgewisselde informatie bij andere partijen zoals de Belas-

tingdienst terecht komt.  

 

De grenzen van het verschoningsrecht zijn echter voortdurend aan 

verandering onderhevig zodat een verschoningsgerechtigde soms 

toch verplicht is om informatie te verstrekken aan de Belastingdienst.  

 

Of het verschoningsrecht in een gegeven situatie prevaleert, hangt af 

van het soort verschoningsrecht dat in het geding is en de aard van 

de gevraagde informatie. In dit hoofdstuk komen de verschillende 

vormen van verschoningsrecht aan de orde zoals het klassieke (func-

tionele) verschoningsrecht, het afgeleide verschoningsrecht en het 

informele verschoningsrecht. 

 

 

9.2. Het verschoningsrecht bij de eigen belastingplicht 

 

Zelfs met een beroep op een wettelijke verplichting tot geheimhou-

ding kan een belastingplichtige niet ontkomen aan zijn informatiever-

plichtingen indien het gaat om zijn eigen belasting aldus art. 51 

AWR1:  
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 Tot 14 juli 1994 was deze bepaling opgenomen in art. 53, lid 1, AWR. 



 

"Voor een weigering om te voldoen aan de in de artikelen 47, 47a, 

47b, 48 en 49 omschreven verplichtingen kan niemand zich met 

vrucht beroepen op de omstandigheden dat hij uit enigerlei hoofde 

tot geheimhouding verplicht is, zelfs niet indien deze hem bij een 

wettelijke bepaling is opgelegd." 

 

Een voorbeeld kan worden gevonden in een zaak waarin een apo-

theekhoudend huisarts niet meer beschikte over het kasboek waarin 

hij zijn contante ontvangsten had vastgelegd. Als gevolg daarvan 

moesten patiëntenkaarten en het apotheekboek beschikbaar worden 

gesteld om de volledigheid van de verantwoording van zijn eigen om-

zet te kunnen laten controleren. Dit terwijl daarop ook gegevens 

stonden die vielen onder het medische geheim. Het beroep van de 

huisarts op zijn geheimhoudingsplicht slaagde desondanks niet.2  

 

De vraagt rijst overigens of de Belastingdienst de inzage van de pati-

entenkaarten had kunnen vorderen indien het kasboek nog wel aan-

wezig zou zijn geweest. Om te kunnen onderzoeken of de juiste om-

zet is geboekt moet immers worden nagegaan of de in rekening ge-

brachte en voldane bedragen uit het kasboek overeenkomen met de 

daarvoor geleverde diensten. Om de aard en omvang van de gelever-

de diensten te kunnen vaststellen lijken de patiëntenkaarten nodig. 

Deze vraag is in de literatuur en jurisprudentie nog niet beantwoord. 

Naar mijn mening zou het verzoek van de inspecteur tot inzage in de 

patiëntenkaarten niet kunnen worden afgewend op grond van het 

medisch geheim vanwege art. 51 AWR. De inspecteur is echter bij het 

uitoefenen van zijn bevoegdheden ex art. 47 AWR gebonden aan de 

algemene beginselen van behoorlijk bestuur. Vanwege die beginselen 

zou de inspecteur af moeten zien van het opvragen van de patiënten-

kaarten en meer in het algemeen van het opvragen van geheimhou-

dersgegevens ook al staat art. 51 AWR bij het stellen van vragen ex 

art. 47 AWR daaraan niet in de weg. 

 

Een verschoningsgerechtigde zal wat er ook zij van de hiervoor gege-

ven bespiegeling zijn administratie zo moeten inrichten dat zijn eigen 

financiële gegevens, zoals omzet- en factuurgegevens, worden ge-

scheiden van de onder een wettelijke geheimhoudingsplicht vallende 

cliëntgegevens. Dit geldt zowel voor de papieren als voor de digitale 

dossiervorming. 
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9.3. Het verschoningsrecht bij een derdenonderzoek 

 

Uitsluitend de klassieke verschoningsgerechtigden, die expliciet en 

limitatief in de AWR worden opgesomd, kunnen zich beroepen op hun 

geheimhoudingsplicht tenzij het gaat om hun eigen belastingplicht of 

indien het gaat om hun inhoudingsplicht aldus art. 53a AWR: 

 

"1. Voor een weigering om te voldoen aan de verplichtingen ten be-

hoeve van de belastingheffing van derden kunnen alleen bekleders 

van een geestelijk ambt, notarissen, advocaten, artsen en apothekers 

zich beroepen op de omstandigheid, dat zij uit hoofde van hun stand, 

ambt of beroep tot geheimhouding verplicht zijn.  

2. Met betrekking tot de verplichtingen ten behoeve van de heffing 

van de belasting waarvan de inhouding aan administratieplichtigen is 

opgedragen, is artikel 51 van overeenkomstige toepassing."  

 

Dat de opsomming limitatief is, werd bevestigd in de civiele procedu-

re van een Stichting Derdengelden die gelieerd was aan een advoca-

tenkantoor tegen de inspecteur.3 De inspecteur wenste de door de 

Stichting ontvangen rente te onderzoeken en stelde op de voet van 

art. 47 AWR vragen aan de Stichting. De Stichting en de advocaten-

maatschap vorderden dat de inspecteur zou afzien van de betreffende 

vragen, de inspecteur vorderde in reconventie dat de Stichting zou 

voldoen aan de inlichtingenverzoeken. De rechtbank oordeelde dat 

een dergelijke stichting niet staat vermeld in art. 53a AWR en de 

stichting alleen daarom al geen verschoningsrecht toekomt. De rech-

ter voegde daar aan toe dat voor deze "Stichting Derdengelden een 

afgeleid verschoningsrecht denkbaar zou zijn." Echter, gegevens over 

het in bewaring geven van gelden zijn niet te zien als informatie die 

onder het verschoningsrecht valt: "Hoewel cliënten vrijelijk hun advo-

caat moeten kunnen raadplegen zonder dat zij hoeven te vrezen voor 

openbaarmaking van hetgeen zij hun advocaat hebben toevertrouwd 

valt in het algemeen niet in te zien dat hetgeen samenhangt met 

door derden in bewaring gegeven gelden als wetenschap kan worden 

aangemerkt die aan advocaten wordt toevertrouwd in hun hoedanig-

heid van advocaat."  

 

De rechtbank concludeert vervolgens: "De vraag of een advocaat een 

verschoningsrecht heeft dat zich uitstrekt tot gelden die hij van der-

den onder zich heeft wordt dus - bijzondere gevallen, die hier niet 

zijn gesteld of gebleken, daargelaten - ontkennend beantwoord." 

 

 

                                       
3
 Rb Rotterdam 23 maart 1995, LJN AH5200, V-N 1995/1507. 



 

Naar mijn mening zijn bij deze conclusie kanttekeningen te plaatsen: 

de naam en het rekeningnummer van een cliënt of derde dient - ook 

buiten bijzondere gevallen - te vallen onder het verschoningsrecht. 

 

Dat de opsomming van art. 53a AWR limitatief is, werd recent nog 

door de Hoge Raad in de Tradman-zaak bevestigd: "(..) alleen een 

vertrouwenspersoon als daarin [PW: art. 53a AWR] genoemd (…) kan 

zich voor weigering beroepen (…) op de omstandigheid dat hij uit 

hoofde van zijn stand, ambt of beroep tot geheimhouding verplicht 

is."4  

 

In de opsomming van art. 53a AWR staan slechts de functioneel ver-

schoningsgerechtigden genoemd. Dat betekent dat degene die zich 

tot de verschoningsgerechtigde heeft gewend, veelal de belasting-

plichtige, geen zelfstandig verschoningsrecht heeft.5 Indien de Belas-

tingdienst de door de belastingplichtige aan de geheimhouder ver-

strekte gegevens op basis van art. 47 AWR zou opvragen bij de be-

lastingplichtige zelf, zou het met art. 53a AWR beschermde belang 

'onaanvaardbaar worden geschaad' indien degene die zich tot een 

geheimhouder heeft gewend, niet vrijelijk en zonder vrees zelf kopie-

en van gevoerde correspondentie zou kunnen bewaren. De Hoge 

Raad neemt daarom aan: "(…) dat ook de belastingplichtige in zover-

re mag weigeren aan de verplichtingen van artikel 47 AWR te voldoen 

met een beroep op de vertrouwelijkheid van zijn contacten met een 

geheimhouder."6  

 

 

9.4. Wie bepaalt of verschoningsrecht van toepassing is 

 

Het antwoord op de vraag of een bepaald gegeven of stuk valt onder 

het verschoningsrecht is voorbehouden aan de functioneel verscho-

ningsgerechtigde zelf. De rechter komt, indien hem daarover een 

vraag wordt voorgelegd, slechts een marginaal toetsingsrecht toe. 

Een verdergaande toetsing zou er toe leiden dat de reikwijdte van het 

verschoningsrecht op onaanvaardbare wijze wordt aangetast. Een 

meer dan marginale toets zou immers in kunnen houden dat het stuk 

waar het om gaat ook geopenbaard zou moeten worden, hetgeen het 

verschoningsrecht illusoir zou maken. 

 

                                       
4 HR 27 april 2012, LJN BV3426 (Tradman), r.o. 3.5.1. 
5 HR 27 april 2012, LJN BV3426 (Tradman), r.o. 3.5.2. 
6 HR 27 april 2012, LJN BV3426 (Tradman), r.o. 3.5.2 met verwijzing naar HR 

19 november 1985, LJN AC9105. 



 

De marginale toets komt er in de praktijk op neer dat de gehanteerde 

criteria worden getoetst door de rechter en niet de feitelijke toepas-

sing van die criteria door de verschoningsgerechtigde op het concrete 

stuk. 

 

De Hoge Raad7 formuleert het als volgt:  

 

"Wat betreft de beoordeling door de rechter geldt dat deze zich op 

het standpunt zal moeten stellen dat, naar de aard van het verscho-

ningsrecht meebrengt, de opgegeven vragen niet behoeven te wor-

den beantwoord, zolang de rechter aan redelijke twijfel onderhevig 

acht of die beantwoording naar waarheid zou kunnen geschieden 

zonder dat geopenbaard wordt wat verborgen dient te blijven." 

 

Het uitgangspunt dat de geheimhouder en alleen de geheimhouder 

beslist, leidt er toe dat een eventuele instemming van de belasting-

plichtige met of door wie gecorrespondeerd is, niet van belang is.8  

 

Indien geheimhouderstukken worden opgevraagd bij een derde die 

zelf geen verschoningsrecht heeft, dan is het niet aan die derde maar 

aan de geheimhouder om te bepalen of voor die stukken een beroep 

op het verschoningsrecht wordt gedaan. De Belastingdienst moet de 

derde in de gelegenheid stellen dat oordeel aan de geheimhouder 

voor te leggen en dient dat oordeel af te wachten voordat door de 

Belastingdienst kennis zal worden genomen van het betreffende stuk. 

Doet de geheimhouder voor het stuk een beroep op geheimhouding 

dan is feitelijk sprake van een afgeleid verschoningsrecht.9  

 

Het standpunt van de geheimhouder moet worden geëerbiedigd tenzij 

er redelijkerwijs geen twijfel over kan bestaan dat zijn standpunt on-

juist is. Op de inspecteur rust aldus een zware bewijslast.  

 

 

9.5. Welke informatie valt onder het verschoningsrecht? 

 

Uitgangspunt is dat al hetgeen dat aan de verschoningsgerechtigde in 

diens hoedanigheid is toevertrouwd, onder het verschoningsrecht 

valt.  

 

                                       
7
 HR 25 september 1992, NJ 1993, 476 met verwijzing naar HR 1 maart 1985, 

NJ 1986, 173. 
8 HR 17 februari 1928, NJ 1928, 727. 
9
 Zie par. 9.6. van dit hoofdstuk. 



 

In het Notaris Maas-arrest10 legt de Hoge Raad uit waarom:  

 

"De grondslag van dit verschoningsrecht moet worden gezocht in een 

in Nederland geldend algemeen rechtsbeginsel dat meebrengt dat bij 

zodanige vertrouwenspersonen het maatschappelijk belang dat de 

waarheid in rechte aan het licht komt, moet wijken voor het maat-

schappelijk belang dat een ieder zich vrijelijk en zonder vrees voor 

openbaarmaking van het besprokene om bijstand en advies tot hen 

moet kunnen wenden." 

 

Daarbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen vertrouwelijke en 

minder vertrouwelijke gegevens. Een dergelijk onderscheid "miskent 

dat het verschoningsrecht ten doel heeft cliënten en andere belang-

hebbenden zekerheid te geven dat zij vrijelijk met de notaris kunnen 

spreken. Die zekerheid zou door het maken van zulk een onderscheid 

op onaanvaardbare wijze worden aangetast." 

 

In de praktijk leidt de vraag of informatie is toevertrouwd 'in diens 

hoedanigheid' regelmatig tot discussie. Dit geldt temeer indien een 

klassiek verschoningsgerechtigde andere werkzaamheden verricht 

dan die van oudsher (en in de wet vaak exclusief voor hem) zijn 

voorzien. Te denken valt aan de advocaat die belastingadvies geeft of 

de notaris die diensten verleent bij het opstellen van overeenkom-

sten.  

 

Consequentie van het standpunt dat het de verschoningsgerechtigde 

is die bepaalt wat onder het verschoningsrecht valt en wat niet, is dat 

de Belastingdienst ook niet kan eisen dat een inhoudsopgave van een 

cliëntdossier wordt verstrekt.11 Het is immers niet aan de Belasting-

dienst om de keuze van verschoningsgerechtigde te controleren, hoe-

zeer de Belastingdienst ook belang heeft bij het ontvangen van een 

dergelijk overzicht. Bij vragen om een stuk waarvan bekend is dat 

het bestaat, is de positie van de Belastingdienst immers sterker dan 

wanneer onbekend is of het stuk überhaupt bestaat. 

 

In de eerder aangehaalde procedure van de Belastingdienst tegen 

Tradman speelde de vraag of adresgegevens van de verzender en 

geadresseerde van een stuk dat mogelijk onder het verschoningrecht 

valt, op zichzelf al geprivilegieerde gegevens zijn of slechts identifice-

rende. De Belastingdienst meende het laatste en Tradman het eerste.  
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 HR 1 maart 1985, NJ 1986, 173. 
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 Rb Amsterdam 6 oktober 2011 (Van Doorne), LJN BT6955, V-N 2011/55.5, 

r.o. 4.17. 



 

Dit omdat het gegeven dat iemand zich tot een geheimhouder heeft 

gewend op zich al onder het verschoningsrecht valt. De voorzienin-

genrechter en daarna het hof oordeelden dat aan Tradman zelf geen 

klassiek verschoningsrecht toekwam. Derhalve was de vraag aan de 

orde of er mogelijk sprake was van afgeleid verschoningsrecht (indien 

Tradman werkzaam zou zijn geweest in opdracht van een geheim-

houder) of van een situatie dat de belastingplichtige een beroep doet 

op de vertrouwelijkheid van zijn contacten met een geheimhouder 

indien hem vragen ex art. 47 AWR worden gesteld. In dat laatste ge-

val is de belastingplichtige per definitie bekend en de geheimhouder 

aan wie het oordeel gevraagd wordt is eveneens bekend. In die speci-

fieke situatie oordeelde het hof dat de adresgegevens niet geprivile-

gieerd van aard zijn maar enkel noodzakelijk om de bewering van 

Tradman te kunnen toetsen. Het cassatieberoep tegen dat oordeel 

werd door de Hoge Raad verworpen.  

 

Niet onder de reikwijdte van het verschoningsrecht valt het enkele 

aan de advocaat verstrekken van delen van de administratie om op 

die manier delen uit de administratie buiten het controlebereik van de 

fiscus te houden.12 Dit ligt anders indien de advocaat (tijdelijk) die 

gegevens nodig heeft als onderdeel van het procesdossier aangezien 

dan de stukken zijn verstrekt in het kader van zijn vertrouwensfunc-

tie. 

 

 

9.6. Afgeleid verschoningrecht 

 

Het verschoningsrecht komt op basis van art. 53a AWR slechts toe 

aan de limitatief opgesomde beroepsgroepen. Dat zou bij een strikte 

uitleg tot gevolg hebben dat kennis onbeschermd zou zijn, indien het 

bekend wordt bij personen die door de verschoningsgerechtigde inge-

schakeld worden. Om die consequentie te voorkomen is het leerstuk 

van het afgeleid verschoningsrecht door Hoge Raad aanvaard:13 "Dit 

belang, dat voor de geheimhouder erkenning vindt in het hiervoor in 

3.5.1 bedoelde verschoningsrecht, zou onaanvaardbaar worden ge-

schaad indien ieder die een geheimhouder wil raadplegen niet vrijelijk 

en zonder vrees voor openbaarmaking kopieën zou kunnen bewaren 

van hetgeen hij aan de geheimhouder heeft toevertrouwd en hetgeen 

de geheimhouder hem heeft meegedeeld."  
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 Kamerstukken II 1990/91, 21 287, nr. 5. p. 25-26. 
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 HR 19 november 1985, LJN AC9105, NJ 1986/533. 



 

Als een verschoningsgerechtigde personeel of een extern deskundige 

inschakelt, dan komt die derde een zogenaamd afgeleid verscho-

ningsrecht toe.14 Het blijft echter uitsluitend de verschoningsgerech-

tigde die een beroep op het verschoningsrecht mag doen. 

 

Doet deze derde inderdaad een beroep op zijn verschoningsrecht en 

wordt dat afgeleid verschoningsrecht geschonden dan zijn de betref-

fende stukken onrechtmatig verkregen en geldt dat een behoorlijk 

handelende overheid die stukken niet in een fiscale procedure mag 

gebruiken.15 

 

Het is wel noodzakelijk uitdrukkelijk een beroep op het verschonings-

recht te doen. Opsporingsambtenaren noch rechters zijn volgens de 

Hoge Raad verplicht een (afgeleid) verschoningsgerechtigde te wijzen 

op de mogelijkheid een beroep te doen op een hun toekomend ver-

schoningsrecht.16 Het ging in casu om een medewerkster van een 

notariskantoor die door de FIOD werd ondervraagd als getuige. Naar 

mijn mening geldt het voorgaande overeenkomstig voor vragen die 

gesteld worden door de inspecteur. Het is daarom zaak dat met enige 

regelmaat de kennis van personeel van een verschoningsgerechtigde 

over de rechten en plichten opgefrist wordt zodat in voorkomende 

gevallen niet nagelaten wordt een beroep op het verschoningsrecht te 

doen. 

 

Met name bij de inschakeling van externe deskundigen is van belang 

dat de relatie tussen de belastingplichtige, de verschoningsgerechtig-

de en de deskundige op een formeel correcte wijze wordt vormgege-

ven. Het enkele inschakelen van een advocaat door een belastingad-

viseur is onvoldoende, om dossiers onder het verschoningsrecht te 

brengen, zo bleek in 2011.17 

 

Een familie kreeg navorderingaanslagen opgelegd vanwege mogelijk 

verzwegen buitenlandse effectenrekeningen. De familie schakelde een 

gerenommeerd advocaten- en belastingadvieskantoor in waarbij het 

eerste contact tot stand kwam met een belastingadviseur. Die betrok 

op zijn beurt een advocaat bij de zaak. De advocaat en de belasting-

adviseur waren aan hetzelfde kantoor verbonden. Een van de familie-

leden zond aan hen een uit vijftien handgeschreven vellen bestaand 

stuk met een toelichting op de effectenportefeuille.  
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 HR 12 februari 2002, V-N 2002/18.9. 
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 HR 12 maart 1997, BNB 1997/146. 
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 HR 30 augustus 2005, LJN AT7091. 
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De Belastingdienst vroeg het stuk op bij de advocaat en de belasting-

adviseur die dit met een beroep op het verschoningsrecht en subsidi-

air het informeel verschoningsrecht weigerden. Vervolgens vorderde 

de Belastingdienst in kort geding verstrekking van de vijftien vellen. 

 

De voorzieningenrechter verwierp het beroep van de advocaat en de 

belastingadviseur op het verschoningsrecht en ook het subsidiaire 

beroep op het informele verschoningsrecht. Redengevend voor het 

verwerpen van het beroep op het verschoningsrecht was het feit dat 

de belastingplichtigen zich primair tot de belastingadviseur hadden 

gewend en dat ook aan de belastingadviseur machtigingen waren 

verstrekt. De belastingadviseur had vervolgens de advocaat inge-

schakeld. Aangezien de belastingadviseur geen zelfstandig verscho-

ningrecht heeft, kon een beroep op het verschoningsrecht niet sla-

gen. Het beroep op het informele verschoningsrecht en met name op 

het fair play-beginsel faalde eveneens omdat naar het oordeel van de 

voorzieningenrechter de gevraagde gegevens van feitelijke aard wa-

ren en niet waren aan te merken als een advies, beoordeling of pro-

cesstrategie. 

 

In voorkomende gevallen dient de advocaat er op toe te zien dat, 

indien hij op een later moment wordt ingeschakeld omdat er bijvoor-

beeld een fiscale procedure aan kan komen, er een directe en gefor-

maliseerde cliënt/advocaat relatie ontstaat en dat voor eventuele fis-

cale materiële ondersteuning door hem een opdracht onder afgeleid 

verschoningsrecht aan de belastingadviseur wordt verstrekt. De be-

lastingadviseur heeft dan uitsluitend een contractuele relatie met de 

advocaat en niet met de belastingplichtige. Om latere onduidelijkheid 

en discussies te voorkomen dient dit ook voor de financiële relatie 

met de belastingplichtige te gelden. 

 

 

9.7. Het informele verschoningsrecht 

 

Veelal zal in de overeenkomst tot opdracht of in de algemene voor-

waarden zijn voorzien in contractuele geheimhouding van hetgeen de 

belastingadviseur of accountant (hierna: de adviseur) uit het verkeer 

met zijn cliënt bekend wordt en zal de professional zijn werk alleen 

dan goed kunnen doen indien zijn cliënt er op kan vertrouwen dat de 

door de cliënt verstrekte gegevens niet bij derden bekend worden. 

Hetzelfde geldt voor de adviezen die door de adviseur aan zijn cliënt 

worden gegeven. 

 



 

Desondanks komt de belastingadviseur en de accountant geen ver-

schoningsrecht toe nu zij niet zijn opgenomen in de limitatieve op-

somming van verschoningsgerechtigden in art. 53a AWR.18 

 

Wel komt beiden een informeel verschoningsrecht toe. Dit informele 

verschoningsrecht, ook wel pseudo-verschoningsrecht genoemd, is in 

eerste instantie gebaseerd op beleid van de Belastingdienst dat geen 

fiscale adviezen en correspondentie tussen cliënten en hun adviseurs 

gevorderd zullen worden19 en is in 2005 door de Hoge Raad bevestigd 

en nader ingevuld in het 'fair play-arrest' met de volgende overwe-

gingen.20 

 

"(…) dat het tot de algemene beginselen van behoorlijk bestuur te 

rekenen beginsel van fair play zich ertegen verzet dat een inspecteur 

van zijn bevoegdheid ex artikel 47 AWR gebruik maakt om kennis te 

krijgen van rapporten en andere geschriften van derden voorzover zij 

ten doel hebben de fiscale positie van de belastingplichtige te belich-

ten of hem daaromtrent te adviseren. Deze overweging geldt ook 

voor de onderdelen van die geschriften die met dat doel gegevens 

van feitelijke of beschrijvende aard bevatten. De resterende (niet op 

dat doel betrekking hebbende) onderdelen dienen wel - desgevraagd 

- te worden verstrekt, waartoe het nodig kan zijn dat het document 

wordt gesplitst of geschoond." 

 

In zijn noot bij het arrest meent De Bont dat betoogd kan worden dat 

de Hoge Raad met het beginsel van fair play verder gaat dan de 

Staatssecretaris in zijn (na het arrest ingetrokken) resolutie. Zo 

werpt De Bont de vraag op of wellicht de aangifte binnen deze defini-

tie valt: "Maar is niet de ultieme vorm van het belichten van de fisca-

le positie van een belastingplichtige het invullen van de belastingaan-

gifte en het opstellen van de jaarrekening die daarbij hoort?" 

 

Dat de aan de Belastingdienst verzonden aangiften en jaarstukken 

hieronder vallen lijkt mij te ver te gaan. Dat echter conceptaangiften 

en conceptjaarstukken, die ter beoordeling door de adviseur aan zijn 

cliënt worden gezonden, wel binnen de definitie van de Hoge Raad 

vallen is alleszins verdedigbaar. 

                                       
18
 HR 6 mei 1986, NJ 1986, 815. 
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 Mededeling van de staatssecretaris van Financiën van 5 januari 1994, nr. 

10DGM4, V-N 1994/456. 
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 HR 23 september 2005, BNB 2006/21. 



 

Na het fair play-arrest kwamen nieuwe beleidsregels tot stand het-

geen de vraag actueel maakt hoe die zich verhouden tot het fair play-

arrest.21  

 

De vraag of het fair play-beginsel daadwerkelijk tot een verdergaand 

informeel verschoningsrecht leidt, kwam ook aan de orde in de eerder 

genoemde Van Doorne-zaak. De Belastingdienst stelde dat de inmid-

dels ingetrokken resolutie ruimer was, Van Doorne daarentegen stel-

de dat de norm van de resolutie na het fair play-arrest onverminderd 

gold en juist leidde tot verdere inperking van de bevoegdheid van de 

Belastingdienst bescheiden op te vragen. De voorzieningenrechter 

ging aan deze discussie voorbij en stelde het fair play-beginsel voor-

op, omdat het al dan niet intrekken van de resolutie daar niet aan af 

deed en oordeelde vervolgens in lijn met het fair play-arrest. 

 

Een ander vraagpunt dat resteerde na het fair play-arrest was de 

vraag wie bepaalt of bescheiden vallen binnen de bescherming van 

het fair play-beginsel. Voor de klassieke verschoningsgerechtigde is 

dat een uitgemaakte zaak, voor de informeel verschoningsgerechtig-

de was dat ook na het fair play-arrest onduidelijk. Dezelfde voorzie-

ningenrechter oordeelde dat uit vaste rechtspraak van de Hoge Raad 

volgt dat de adviseur zelf zal moeten beslissen of zijn informele ver-

schoningsrecht op de opgevraagde stukken betrekking heeft.22 Over-

eenkomstig de formule bij het klassieke verschoningsrecht dient dat 

standpunt aldus de voorzieningenrechter: "te worden geëerbiedigd, 

tenzij er redelijkerwijs geen twijfel over kan bestaan dat dit stand-

punt onjuist is." 

 

Een bijzonder aandachtspunt is de vraag of een inhoudsopgave ge-

vraagd kan worden om de Belastingdienst de mogelijkheid te bieden 

de 'redelijkerwijs geen twijfel' toets in ieder geval marginaal te kun-

nen laten beoordelen. In de Van Doorne-zaak meende de Belasting-

dienst steun te kunnen vinden in een eerder oordeel van de Nationale 

ombudsman23 waarin deze concludeerde dat het vragen om een in-

houdsopgave in die zaak geen misbruik van bevoegdheden opleverde. 

Volgens de voorzieningenrechter waren die zaak en de Van Doorne 

zaak zodanig verschillend dat de hoofdregel van kracht bleef volgens 

welke een geheimhouder niet gehouden is ter toetsing een inhouds-

opgave te verstrekken. 
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9.8. Verschoningsrecht notaris  

 

Op het eerder genoemde uitgangspunt dat het verschoningsrecht zich 

uitstrekt tot de informatie die aan de vertrouwenspersoon als zodanig 

is toevertrouwd, geldt voor wat betreft de notaris een aantal uitzon-

deringen. Bijvoorbeeld wanneer partijen in conflict raken over de uit-

leg van een overeenkomst die onder leiding van de notaris tot stand 

is gekomen. De notaris zal dan ter zake van die totstandkoming en 

de uitleg van de transactie moeten getuigen. Van toevertrouwd in 

bovenbedoelde zin is eveneens geen sprake als partijen mededelin-

gen ter vastlegging in een onder de leiding van de notaris op te stel-

len stuk hebben gedaan, maar het niet tot die vastlegging is geko-

men.24  

 

Het gaat er dus om of de verstrekte gegevens aan de notaris zijn 

toevertrouwd om voor derden verborgen te blijven. Dat is in ieder 

geval niet zo bij gegevens die, om hun volle werking te hebben, naar 

hun aard tegen derden (kunnen) worden ingeroepen en waarbij door 

de betrokken partijen (al dan niet impliciet) geen geheimhouding is 

verlangd.25 Ook voor mededelingen die aan de notaris zijn gedaan in 

het kader van een bemiddelingspoging geldt geen verschonings-

recht.26 

 

 

9.9. Wijziging Wet op het notarisambt 

 

Met ingang van 2012 is de Wet op het notarisambt (Wna) gewijzigd27 

waardoor de geheimhoudingsplicht van notarissen zoals die is neer-

gelegd in art. 22 van die wet, is ingeperkt. Door de wijziging vallen 

gegevens betreffende de derdengeldenrekening van de notaris niet 

langer onder diens geheimhoudingsplicht en het daarbij behorende 

verschoningsrecht. De notaris heeft nu een informatieplicht gekregen 

ten aanzien van de betalingen die worden gedaan via zijn derdengel-

denrekening. 

 

De omvangrijke jurisprudentie over de grenzen van het verschonings-

recht van notarissen heeft hierdoor voor een groot deel zijn belang 

verloren.28 
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Met deze wijziging wordt beoogd effectieve bestrijding van vastgoed-

fraude en -criminaliteit mogelijk te maken. Een tweede motief van de 

wetgever is de in de ogen van de wetgever ongewenste ontwikkeling 

van het verschoningsrecht van notarissen in de jurisprudentie. De 

Belastingdienst wordt daardoor belemmerd bij een correcte heffing en 

effectieve inning van belastingen.29 Zo oordeelde de Hoge Raad in 

199830 dat het belang van de ontvanger om gebruik te maken van 

zijn recht inlichtingen van derden te vragen niet een zodanig belang 

is dat het een beperking van het verschoningsrecht van de notaris 

rechtvaardigt. Samen met het uitgangspunt dat in eerste instantie de 

notaris zelf bepaalt of iets al dan niet onder zijn verschoningsrecht 

valt, zorgt dat ervoor dat een beroep daarop tegenover de fiscus 

doorgaans door de rechter wordt gehonoreerd. 

 

De Raad van State heeft in haar advies31 bij dit wetsvoorstel, dat in 

overleg met de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie tot stand is 

gekomen, enige kritiek geuit op het punt van het beperkte verscho-

ningsrecht. De Raad was er namelijk niet van overtuigd dat de regu-

liere heffing en invordering van belastingen een beperking van de 

geheimhoudingsplicht van de notaris rechtvaardigen en adviseerde de 

regering het voorstel op dat punt te heroverwegen.  

 

Het College van procureurs-generaal daarentegen32 was positief en 

stelde zelfs voor om het wetsvoorstel uit te breiden naar de advoca-

tuur. Gevreesd werd dat na de wijziging malafide geldstromen zich 

(voor een belangrijk deel) zullen verplaatsen naar de derdengelden-

rekeningen van advocaten die op dat punt nog wel over een geheim-

houdingsplicht en verschoningsrecht beschikken. In reactie op dit 

advies laat de Nederlandse Orde van Advocaten weten33 dat geen 

goed idee te vinden, met name vanwege de aantasting van het be-

roepsgeheim. De door de Hoge Raad onder zeer bijzondere omstan-

digheden aanvaarde inbreuk op het verschoningsrecht biedt volgens 

de Orde voldoende mogelijkheid voor opsporing en vervolging. 
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Concreet houdt de wijziging in dat notarissen verplicht zijn desge-

vraagd aan de inspecteur of ontvanger de gegevens te verstrekken34 

(namen, adressen en woonplaatsen) van de personen die betrokken 

zijn bij betalingen naar of vanaf de bijzondere rekening alsmede de 

omvang van die betalingen en de nummers van de bankrekeningen 

waarvan door die personen gebruik is gemaakt (art. 25, lid 8, Wet op 

het notarisambt). Desgevraagd verschaft de notaris ook duidelijkheid 

over de aard van de transactie of handeling en het onderlinge ver-

band van alle verstrekte gegevens.  

 

Vooral dit laatste is een vergaande verandering waarover in de Me-

morie van Toelichting het volgende wordt opgemerkt: 

 

"Bij het verschaffen door de notaris van de hiervoor bedoelde gege-

vens is het van belang dat deze in hun onderling verband kunnen 

worden geduid, zodat bijvoorbeeld duidelijk is wie welke betaling 

heeft ontvangen of heeft gedaan, wie welke rol in een transactie 

heeft vervuld en wie van welke bankrekening(en) gebruik heeft ge-

maakt. Indien een persoon namens een ander natuurlijk persoon of 

rechtspersoon of ten behoeve van een rechtsvorm zonder rechtsper-

soonlijkheid optreedt, is dat een relevant gegeven. Vaak zullen de 

verstrekte gegevens al direct duidelijkheid geven omtrent het onder-

linge verband, zodat nadere duiding niet nodig zal zijn." 

 

Tot slot bepaalt het negende lid van art. 25 van bovengenoemde wet 

dat de notaris de informatie verstrekt die een opsporingsambtenaar, 

officier van justitie of rechter-commissaris vordert uit hoofde van de 

uitoefening van een bevoegdheid op grond van het Wetboek van 

Strafvordering. 

 

In een besluit35 van de staatssecretaris is beschreven hoe de Belas-

tingdienst om zal gaan met informatieverzoeken aan de notaris op 

basis van de wetswijziging. Het beleid is dat de Belastingdienst dit 

terughoudend zal doen. Daartoe is een aantal formele en inhoudelijke 

voorwaarden gesteld. Zo wordt een informatieverzoek alleen gedaan 

als daartoe een 'gerede aanleiding' bestaat en wordt het informatie-

verzoek aan een interne goedkeuringsprocedure onderworpen.  
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stige artikelen in de Adw. 
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Daarbij maakt men een afweging tussen enerzijds het belang van de 

bescherming van de vertrouwelijkheid tussen notaris en cliënt en an-

derzijds het belang dat gemoeid is met doorbreking van de geheim-

houding. Pas nadat vervolgens door (of namens) de Minister van Fi-

nanciën een machtiging is afgegeven wordt het informatieverzoek bij 

de notaris ingediend. 

 

Cijfers over het feitelijke gebruik van de leden 8 en 9 van art. 25 Wna 

zijn nog niet gepubliceerd. 

 

 

9.10. Ten slotte 

 

De afweging tussen het belang van de Staat bij de waarheidsvinding 

voor een juiste materiële belastingheffing en het maatschappelijke 

belang dat een ieder zich moet kunnen wenden tot een vertrouwens-

persoon zonder de vrees te hebben dat de dan uitgewisselde informa-

tie bij andere partijen terecht komt, is wat betreft de notaris na de 

wijziging van de Wet op het notarisambt verschoven in de richting 

van het belang van de Staat. Het wettelijk verschoningsrecht van de 

advocaat is ongewijzigd gebleven hoewel ook daar maatschappelijke 

druk ontstaat. Het principiële onderscheid tussen de activiteiten van 

een (proces)advocaat, het bijstaan van een cliënt waarbij de belan-

gen van die cliënt leidend zijn versus een publieke taak bij bijvoor-

beeld het passeren van een transportakte dient daarbij niet uit het 

oog verloren te worden. Vanuit dat perspectief is de inperking van het 

verschoningrecht van de notaris geen opmaat voor de inperking van 

het verschoningsrecht van de (proces)advocaat. 

 

 

 



Hoofdstuk 10 
 

De informatiebeschikking1  

 
mr. Jojanneke Sitsen  
 
 
 
10.1. Inleiding 

 
Al een aantal jaar geleden werd een initiatiefwetsvoorstel ingediend 
om iets te doen tegen de 'controlitis' waaraan Nederland en met na-
me de Belastingdienst lijden. Er moet kunnen worden ingegrepen als 
de inspecteur zijn wettelijke bevoegdheden overschrijdt of onredelijk 
handelt. Met de per 1 juli 2011 inwerking getreden wet was het dan 
eindelijk zover: er werd een wettelijke regeling geïntroduceerd 
waarmee rechtsbescherming zou worden geboden tegen de soms 
verregaande informatieverzoeken van de Belastingdienst. In dit 
hoofdstuk worden de 'ins-and-outs' van deze nieuwe wettelijke bepa-
lingen besproken.  
 
 
10.2. Het oorspronkelijke initiatiefwetsvoorstel 

 
De indieners van het initiatiefwetsvoorstel gaven een aantal voor-
beelden van disproportionele verzoeken waaraan weerstand geboden 
zou moeten kunnen worden.2 Bijvoorbeeld het verzoek van de fiscus 
om een integrale kopie van de harde schijf of de e-mailbox van alle 
computers van een bedrijf van de laatste vijf jaar; het sturen van een 
vragenbrief met 37 vragen die binnen drie weken moeten worden 
beantwoord om vervolgens een aanvullende brief met 48 nieuwe vra-
gen te sturen; de vraag om inzage in fiscale adviezen en due diligen-
ce rapporten of het verlangen dat informatie wordt aangeleverd op 
software die de Belastingdienst kan lezen (en speciaal daarvoor moet 
worden aangeschaft). Daartegen kon degene tot wie de verzoeken 
werden gericht niets beginnen, er was althans geen mogelijkheid een 
dergelijk verzoek vooraf aan de rechter voor te leggen.  
 

                                       
1
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tiebeschikking om te kunnen beschikken over gevraagde informatie', TfV 
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Een klacht indienen was een mogelijkheid, maar bood geen echte 
oplossing. Werd niet (volledig) aan het verzoek voldaan, dan volgde 
'automatisch' de zogeheten omkering en verzwaring van de bewijs-
last. Onder die dreiging kozen vele bevraagden ervoor om de ge-
vraagde informatie en gegevens toch aan de inspecteur te verstrek-
ken, hoe onredelijk men de verzoeken ook vond. Weigerde men de 
gevraagde informatie toch, dan zag men zich gesteld voor de wel-
haast onmogelijke opgave te procederen tegen een - bij gebrek aan 
informatie - geschatte aanslag onder toepassing van de omkering en 
verzwaring van de bewijslast, omdat de inspecteur vond dat de in-
formatie ten onrechte werd geweigerd. Eerst in die procedure en dus 
achteraf, kon de rechtmatigheid van het informatieverzoek aan de 
orde worden gesteld. 
  
In het initiatiefwetsvoorstel van 2006 werd gepleit voor een wettelijke 
mogelijkheid om buitenproportionele controlehandelingen van de in-
specteur van de Belastingdienst vooraf te laten toetsen door de rech-
ter. Niet alleen werd een rechtsingang voorgesteld voor controlehan-
delingen op basis van de artt. 47-56 AWR, maar ook voor beslissin-
gen van de inspecteur over de reikwijdte van de administratie- en 
bewaarverplichting naar aanleiding van een verzoek van de betrokke-
ne tot concrete uitwerking of ontheffing van deze wettelijke verplich-
tingen. De gedachte hierbij was dat degene tot wie een vragen-
brief/informatieverzoek werd gericht, binnen tien dagen een verzoek 
zou kunnen indienen om het informatieverzoek 'om te laten zetten' in 
een voor bezwaar vatbare beschikking. Het afgeven van die beschik-
king zou dan eveneens binnen tien dagen dienen te gebeuren. Tegen 
die beschikking zou vervolgens kunnen worden geprocedeerd. Omdat 
dit de verplichting tot medewerking echter niet opschort (art. 6:16 
Awb) zou de bevraagde binnen tien dagen na indiening van het be-
zwaar schorsende werking kunnen vragen in een voorlopige voorzie-
ningenprocedure (art. 8:81 Awb). Bij misbruik van recht zou de in-
specteur de rechter kunnen vragen de indiener in de proceskosten te 
veroordelen.  
 
Over de uitvoerbaarheid van het wetsvoorstel rezen twijfels en er 
werd gevreesd voor massale bezwaren. De indieners hielden echter 
vol en kwamen tot een gewijzigd voorstel opgenomen in de zogehe-
ten tweede nota van wijziging3 hetgeen uiteindelijk uitmondde in de 
per 1 juli 2011 in werking getreden wet.  
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10.3. De informatiebeschikking  

 
De bij wet van 27 mei 2011 inwerkinggetreden wijzigingen van de 
AWR komen dus niet overeen met het oorspronkelijke wetsvoorstel. 
De insteek is een andere geworden. In het eerste lid van het nieuwe 
art. 52a AWR is bepaald dat indien met betrekking tot 'een op te leg-
gen aanslag, navorderingsaanslag of naheffingsaanslag of een te ne-
men beschikking niet of niet volledig wordt voldaan aan de verplich-
tingen ingevolge artt. 41, 47, 47a, 49, 52 AWR en, voor zover het 
verplichtingen van administratieplichtigen betreft ten behoeve van de 
heffing van de belasting waarvan de inhouding aan hen is opgedra-
gen, aan de verplichtingen ingevolge art. 53, lid 1, 2 en 3, AWR de 
inspecteur dit kan vaststellen bij voor bezwaar vatbare beschikking' 
(informatiebeschikking).  
 
Hiermee is de situatie ontstaan dat de inspecteur eerst op de gangba-
re wijze om informatie verzoekt. Daarover zal vervolgens een discus-
sie (kunnen) ontstaan tussen de bevraagde en de inspecteur. Indien 
en voor zover er in de ogen van de inspecteur vervolgens geen of 
onvoldoende medewerking wordt verleend, zal de inspecteur als 
'sluitstuk' een informatiebeschikking kunnen nemen. In het kader van 
de verplichtingen ex art. 47 AWR is mij inmiddels in de praktijk ge-
bleken dat de inspecteur dit - in een geval waarbij het ging om het 
verstrekken van bankafschriften - als volgt in een vragenbrief om-
schrijft: "Wij stellen u in de gelegenheid de gevraagde gegevens voor 
[datum] alsnog aan ons te doen toekomen. Mochten wij deze voor 
genoemde datum niet hebben ontvangen dan zijn wij genoodzaakt 
een informatiebeschikking af te geven waarin zal worden opgenomen 
dat niet is voldaan aan de informatieverplichting inzake de opge-
vraagde afschriften van genoemde bankrekening." Díe beschikking is 
vervolgens vatbaar voor bezwaar en beroep. Wenst de bevraagde 
derhalve de rechtmatigheid van het verzoek om informatie aan de 
rechter voor te leggen, dan kan dat eerst nadat de inspecteur een 
informatiebeschikking heeft afgegeven. In een dergelijke procedure 
zal kunnen worden aangevoerd dat aan de verplichtingen reeds is 
voldaan of dat, en op grond waarvan, aan het verzoek niet behoefde 
te worden voldaan of niet voldaan kon worden.  

 
Een informatiebeschikking is bijvoorbeeld wel terecht afgegeven als 
de belastingplichtige aan hem gestelde vragen niet naar waarheid 
heeft beantwoord. Het bewijs dat die verstrekte informatie niet op 
waarheid berust, rust in beginsel op de inspecteur.  



Dat een inspecteur niet altijd aan deze bewijslast kan voldoen, blijkt 
inmiddels uit jurisprudentie.4 Rechtbank Breda oordeelde op 20 sep-
tember 2012 dat de inspecteur, tegenover de gemotiveerde betwis-
ting van belanghebbende, niet in het van hem te verlangen bewijs 
was geslaagd.  
 
"Het enig bewijsmiddel is het gegeven van het microfiche betreffende 
het jaar 1994 en het daarbij behorende onderzoeksresultaat (…). De 
rechtbank is van oordeel dat de inspecteur hiermee tegenover de 
gemotiveerde betwisting door belanghebbende niet aannemelijk heeft 
gemaakt dat belanghebbende in 1994 gerechtigd was tot de (…) ge-
noemde tegoeden. Met dit bewijs heeft de inspecteur naar het oor-
deel van de rechtbank dan ook niet aannemelijk gemaakt dat belang-
hebbende de (…) vragen aangaande het jaar 2009 niet naar waarheid 
heeft beantwoord. De beschikking kan dan ook niet in stand blijven.  
 
2.8. De omstandigheid dat belanghebbende binnen het zogenaamde 
"rekeningenproject" wordt aangemerkt als "ontkenner" maakt dit niet 
anders. Zolang daarover voor de daar betreffende jaren geen onher-
roepelijke rechterlijke beslissing ligt zal de rechtbank met dat gege-
ven geen rekening houden. Over die jaren is immers de gestelde ge-
rechtigdheid nog steeds in geschil. Bovendien wordt de IB/PH ieder 
jaar aan de hand van de voor dat jaar geldende feiten en omstandig-
heden bepaald. Aan bankgegevens uit 1994 kan dan voor het jaar 
2009 maar een zeer beperkte bewijskracht worden toegekend."  
 
De belanghebbende kan uiteraard in de procedure aanvoeren dat het 
onredelijk is het middel van omkering en verzwaring van de bewijs-
last toe te passen.5  
 
Bij het vaststellen van de informatiebeschikking zal de inspecteur 
uiteraard de algemene beginselen van behoorlijk bestuur - zoals het 
zorgvuldigheids- en het evenredigheidsbeginsel, het beginsel van fair 
play en de beginselen van proportionaliteit en subsidiariteit - in acht 
dienen te nemen. Ook zal de inspecteur rekening moeten houden met 
het eventueel aanwezige verschoningsrecht. In de gevallen waarin de 
bevraagde meent dat niet dan wel onvoldoende rekening is gehouden 
met dergelijke kwesties, is hij genoodzaakt over te gaan tot het in-
dienen van bezwaar en zo nodig beroep tegen de afgegeven informa-
tiebeschikking. De betreffende bezwaarbehandelaar c.q. de rechter 
zal vervolgens de rechtmatigheid moeten toetsen.  
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Voor een nadere uiteenzetting van de gevolgen van een onherroepe-
lijke informatiebeschikking, te weten de omkering en verzwaring van 
de bewijslast, zij verwezen naar hoofdstuk 14 'Sancties' in dit boek.  
 
 
10.4. Wanneer kan een informatiebeschikking (nog) wor-

den afgegeven?  

 
In het al eerder aangehaalde eerste lid van het nieuwe art. 52a AWR 
is bepaald dat "indien met betrekking tot een op te leggen aanslag, 
navorderingsaanslag of naheffingsaanslag of een te nemen beschik-
king" niet of niet volledig wordt voldaan (…) de inspecteur dit kan 
vaststellen bij voor bezwaar vatbare beschikking (informatiebeschik-
king).  
 
Een interessante kwestie is in hoeverre een informatiebeschikking 
kan worden vastgesteld nádat de aanslag is opgelegd. Nadrukkelijk 
wordt in art. 52a, lid 1, AWR vermeld dat "met betrekking tot een 
nog op te leggen aanslag (..) of een te nemen beschikking" een in-
formatiebeschikking kan worden vastgesteld. Daarmee rijst de vraag 
of de inspecteur in de bezwaarfase nog vragen kan stellen op grond 
van art. 47 AWR en of hij bij het uitblijven van een antwoord een in-
formatiebeschikking kan nemen. Betoogd kan worden dat een uit-
spraak op bezwaar een 'te nemen beschikking' is.6 Alsdan zou de 
conclusie zijn dat ook in de bezwaarfase nog vragen kunnen worden 
gesteld en een informatiebeschikking kan worden genomen. Tegen 
deze uitleg pleit dat in art. 52a, lid 3, AWR is bepaald dat een herroe-
pelijke informatiebeschikking vervalt, indien een aanslag wordt opge-
legd. Als de inspecteur de bevoegdheid zou hebben om onbeantwoor-
de vragen in de aanslagregelende fase nogmaals te stellen in de be-
zwaarfase en bij gebreke aan een in zijn ogen afdoende reactie we-
derom een 'nieuwe' doch identieke informatiebeschikking kan vast-
stellen, dan is de bepaling in art. 52a, lid 3, AWR zinloos, hetgeen 
niet de bedoeling van de wetgever kan zijn geweest. De wetgever is 
er blijkens de parlementaire geschiedenis vanuit gegaan dat de om-
kering en verzwaring van de bewijslast slechts door de inspecteur kan 
worden zekergesteld in de fase voorafgaand aan het vaststellen van 
de aanslag. Zo werd in de Eerste Kamer het volgende opgemerkt:  
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"Komt de inspecteur er later achter, bijvoorbeeld (..) tijdens bezwaar 
tegen de aanslag, dat hij bepaalde informatie in retro-perspectief 
toch nodig heeft, dan kan hij zich niet meer op het standpunt stellen 
dat de omkering en verzwaring van de bewijslast aan de orde zijn. Dit 
geldt ook na de fase van de aanslagregeling bijvoorbeeld als de in-
specteur wil navorderen." 
 
Indien de inspecteur de beantwoording van zijn vragen in de be-
zwaarfase niet meer kan afdwingen betekent dat een inperking van 
zijn voorheen bestaande bevoegdheden. Hoewel dat niet de intentie 
was van de nieuwe Wet rechtsbescherming bij controlehandelingen, is 
dit evenwel een direct gevolg van de uitbreiding van de rechtsbe-
scherming die de indieners hebben beoogd.7 
 
De vraag is voorts of de inspecteur in de beroepsfase nog gebruik kan 
maken van zijn bevoegdheden. Deze vraag zou naar mijn mening 
moeten worden beantwoord aan de hand van de overwegingen in HR 
10 februari 1988.8 In een procedure ten overstaan van een rechter 
moet de gelijkwaardigheid van partijen het uitgangspunt zijn. De in-
specteur mag daarom in de beroepsfase geen gebruik meer maken 
van zijn bevoegdheden informatie te vorderen. De consequentie zal 
dan moeten zijn dat hij ook geen (nieuwe) informatiebeschikking 
meer mag afgeven in de beroepsfase.  
 
 
10.5. Dreigende verjaring van termijnen en verval van de 

niet onherroepelijke informatiebeschikking 

 
In het tweede lid van het nieuwe art. 52a AWR is bepaald dat de ter-
mijn voor de vaststelling van een aanslag, navorderingsaanslag of 
naheffingsaanslag of het nemen van een beschikking wordt verlengd 
met de periode tussen de bekendmaking van – kort gezegd – de in-
formatiebeschikking waarin wordt vastgesteld dat de belastingplichti-
ge niet of niet volledig aan zijn verplichtingen heeft voldaan en het 
moment waarop deze informatiebeschikking onherroepelijk komt vast 
te staan of wordt vernietigd. Dit is op zich logisch; indien dit niet zou 
zijn bepaald dan zou een belanghebbende door middel van een pro-
cedure over de informatiebeschikking kunnen trachten tijd te rekken 
totdat de verjaringstermijnen in beeld zouden komen.  
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Zou de termijn voor het opleggen van de aanslag dreigen te verjaren, 
dan zou de inspecteur - lijkt mij - ervoor kiezen de aanslag op te leg-
gen, hetgeen tot gevolg heeft dat de informatiebeschikking vervalt. 
Immers, in het derde lid is bepaald dat indien de inspecteur een aan-
slag, navorderingsaanslag of naheffingsaanslag vaststelt of een be-
schikking neemt voordat de met betrekking tot die belastingaanslag 
of beschikking genomen informatiebeschikking onherroepelijk is ge-
worden, de informatiebeschikking vervalt. De omkering en verzwaring 
van de bewijslast kan dan niet meer (op grond van een onherroepe-
lijk vaststaande informatiebeschikking) intreden.  
 
Theoretisch (en overigens ook praktisch) zou het kunnen gebeuren 
dat anno 2012 een informatiebeschikking wordt vastgesteld in ver-
band met een vermoeden van de inspecteur dat een belastingplichti-
ge over een buitenlandse bankrekening beschikt, waartegen de belas-
tingplichtige tot aan de Hoge Raad procedeert en in welk geval de 
Hoge Raad bijvoorbeeld eerst in 2016 arrest wijst; de informatiebe-
schikking komt dán pas onherroepelijk vast te staan en de inspecteur 
kan dan in 2016 nog navorderingsaanslagen opleggen terug tot 2000 
(de navorderingstermijn van twaalf jaar is in 2012 immers ge-
schorst). 
 
 
10.6. De procedure  

 
Zoals vermeld kan tegen de informatiebeschikking zelfstandig be-
zwaar en beroep worden ingediend. Er volgt dan een 'volwaardige' 
procedure. In de bezwaarfase dient de belastingplichtige in de gele-
genheid te worden gesteld te worden gehoord en daaraan vooraf-
gaand heeft hij recht op inzage in het dossier. Ten aanzien van het 
recht op inzage in het dossier rees na de invoering van het nieuwe 
art. 52a AWR al snel de vraag, uit welke stukken het 'dossier' waarin 
inzage mag worden genomen dan zou bestaan. Zijn dat de stukken 
die zien op de informatiebeschikking (ook wel het Dezentjé-dossier 
genoemd) of zijn het álle stukken, dus ook de stukken waarin eerst 
later inzage kan worden genomen in de bezwaarfase tegen de (nog 
op te leggen) (navorderings)aanslag? De standpunten dienaangaande 
waren verdeeld, maar inmiddels blijkt in de praktijk dat - in ieder 
geval sommige - inspecteurs inzage geven in het gehele dossier 
waarbij geen schifting wordt gemaakt. Overigens kan de inspecteur 
wel trachten inzage te weigeren c.q. te beperken op grond van art. 
7:4, lid 6, Awb in geval hij meent dat daarvoor gewichtige redenen 
aanwezig zijn.  
 



In beroep moet de inspecteur alle op de zaak betrekking hebbende 
stukken overleggen, waarbij hij de rechter kan verzoeken een deel 
niet ter inzage te geven met een beroep op art. 8:29 Awb. De rechter 
mag vervolgens niet zonder zelf te hebben kennisgenomen van de 
bewuste stukken en/of passages oordelen dat sprake is van gewichti-
ge redenen als bedoeld in art. 8:29 Awb die zich verzetten tegen 
kennisneming door de belanghebbende.9 De beoordeling vindt der-
halve plaats op basis van het gehele dossier.  
 
Stel dat een bevraagde na een briefwisseling nog één keer om uitstel 
van de termijn om de informatie aan te leveren verzoekt. De inspec-
teur heeft er geen zin meer in, geeft deze termijn niet en stelt een 
informatiebeschikking vast. De bevraagde geeft vervolgens lopende 
de bezwaarfase tegen de informatiebeschikking de gevraagde infor-
matie alsnog. De belanghebbende kan ervoor kiezen met dat vooruit-
zicht (hij wist dat hij de informatie na drie weken wél zou kunnen 
verstrekken), geen bezwaar te maken. Verstrekt hij de informatie 
alsnog, dan is voldaan aan de informatiebeschikking. Is nu sprake 
van een onherroepelijk geworden informatiebeschikking op basis 
waarvan omkering en verzwaring van de bewijslast volgt? In de 
wetsgeschiedenis valt allereerst te lezen dat als de verplichting als-
nog wordt nagekomen, de belastingaanslag dan wordt vastgesteld 
zonder omkering en verzwaring van de bewijslast.10 Dat lijkt ook al-
leszins reëel. Enige alinea's later echter wordt opgemerkt dat tijdens 
de bezwaarfase (als dus wel bezwaar wordt gemaakt) geldt dat niet 
in iedere situatie het alsnog nakomen van de verplichting de gevolgen 
van omkering en verzwaring van de bewijslast kan voorkomen: het is 
aan de inspecteur te beoordelen, afhankelijk van de omstandigheden 
van het geval, of hij in de bezwaarfase vasthoudt aan de informatie-
beschikking en aan de daaraan verbonden gevolgen van omkering en 
verzwaring van de bewijslast, dan wel dat hij aanleiding ziet de be-
schikking te herzien en de daaraan verbonden gevolgen niet te laten 
intreden.  
 
"Zou de inspecteur deze discretionaire bevoegdheid niet hebben, dan 
zou er voor informatieplichtingen mogelijk onvoldoende stimulans zijn 
om aan informatieverzoeken te voldoen."  
 
 
 
 

                                       
9
 HR 25 april 2008, BNB 2008/162. 

10
 Kamerstukken II 2008/09, 30 645, nr. 14, p. 5. 



In tegenstelling tot het bepaalde in art. 27e AWR, dat ingeval sprake 
is van een ongegrond beroep tegen een informatiebeschikking er een 
nieuwe termijn voor het voldoen aan de in die beschikking bedoelde 
verplichtingen wordt gesteld, is het gunnen van een nadere termijn 
niet opgenomen in art. 25, lid 3, AWR. Oftewel, in beroep krijgt de 
belanghebbende (in beginsel) een nieuwe termijn om de informatie 
alsnog te verstrekken en in de bezwaarfase niet, althans niet blijkens 
de letterlijke wettekst. Dat deze nieuwe termijn standaard in beroep 
dient te worden toegekend blijkt (nog) niet de algehele teneur in de 
inmiddels verschenen jurisprudentie.11 Ook als er wél een nieuwe 
termijn wordt toegekend, blijkt de lengte daarvan variabel te (kun-
nen) zijn.12 Een verzoek tot het stellen van een bepaalde termijn, 
bijvoorbeeld twee maanden, kan overigens worden ingediend.13  
 
De wet voorziet weliswaar niet in het gunnen van een nadere termijn 
in de bezwaarfase, doch de indieners hebben ter zake daarvan ook 
nog opgemerkt dat als de informatieplichtige in de bezwaarfase be-
sluit alsnog met de gevraagde informatie te komen en de inspecteur 
en de informatieplichtige hierover overeenstemming bereiken, de 
inspecteur dan een nieuwe termijn kan verlenen.14 Het zou fraaier 
zijn geweest als conform het idee van Van Eijsden15 een duidelijke 
bepaling was opgenomen die de inspecteur zou verplichten om in 
situaties waarin de belastingplichtige tijdens de bezwaarfase alsnog 
de gevraagde gegevens verstrekt, de informatiebeschikking te vernie-
tigen of in te trekken, tenzij sprake is van kennelijk onredelijk ge-
bruik van procesrecht. Daarvan is het echter helaas niet gekomen. In 
de praktijk bleek dat een inspecteur hieromtrent aan het papier toe-
vertrouwde:  
 
 
 

                                       
11
 Rb 's-Gravenhage 13 september 2012, LJN BY3479. 

12
 Rb Arnhem 20 november 2012, LJN BY3601: "De rechtbank acht in afwijking 

van de in de beschikking gestelde termijn van drie weken een langere termijn 
van zes weken passend, dit gelet op de omvang van de gedane informatiever-
zoeken en het gegeven dat een aanzienlijk deel van die informatie wellicht 
vanuit het buitenland zal dienen te komen. De rechtbank acht het verder re-
delijk deze termijn te doen aanvangen vanaf de dag na die van verzending 
van de uitspraak (zie artikelen 27e, lid 2, juncto 27j, lid 2, AWR)." 

13
 In Rb Breda 7 september 2012, LJN BY0697 werd op verzoek een termijn van 

twee maanden toegekend om alsnog aan het informatieverzoek te voldoen.  
14
 Kamerstukken II 2008/09, 30 645, nr. 14, p. 6. 

15
 J.A.R. van Eijsden, 'Rechtsbescherming tegen controlehandelingen van de 

fiscus: zou het er dan toch van komen?', MBB 2009/10. 



"In geval u ondanks (…) toch overweegt bezwaar aan te tekenen te-
gen de beschikking, zal de bezwaarinspecteur deze beschikking naar 
ik mag aannemen intrekken in geval tijdens de bezwaarfase (alsnog) 
wordt voldaan. Meer algemeen merk ik op dat ik voor de inspecteur 
geen enkel procedureel belang of voordeel zie bij het instandlaten 
van een informatiebeschikking die achterhaald is door het feit dat de 
belastingplichtige inmiddels alsnog aan zijn informatieverplichtingen 
heeft voldaan." 
 
 
10.7. Nadere termijn16 

 
Opgemerkt zij dat de nadere termijn uiteraard slechts uitkomst kan 
bieden in situaties waarin daaraan nog gevolg kan worden gegeven. 
In dat kader is van belang op te merken dat deze termijn in verband 
met de bewaarplicht heel betrekkelijk is. Art. 52a AWR heeft immers 
ook betrekking op de verplichtingen van art. 52 AWR (administratie- 
en bewaarplicht). Bij een schending van de bewaartermijn valt niet 
goed in te zien dat aan de eerder geschonden verplichting alsnog kan 
worden voldaan. Om die reden is in art. 27e, lid 2, AWR bepaalt dat 
de rechtbank een nieuwe termijn stelt voor het voldoen aan de in die 
beschikking bedoelde verplichtingen, "in situaties waarin daar nog 
gevolg aan kan worden gegeven". Als gegevensdragers in strijd met 
de verplichting in art. 52 AWR niet zijn bewaard, zal de administratie-
plichtige daaraan - ook onder de nieuwe wet - bijvoorbeeld niet meer 
kunnen voldoen. De schending van de bewaarplicht kan niet onge-
daan worden gemaakt als de rechter vaststelt dat er wel bewaard had 
moeten worden. De daaruit voortvloeiende vraag of de omkering van 
de bewijslast vervolgens terecht wordt toegepast, kan dan aan de 
orde komen in de procedure over de aanslag zelf.  
 
De vraag is of hetzelfde heeft te gelden voor de administratieplicht in 
het eerste lid van art. 52 AWR. Deze plicht wijkt substantieel af van 
de overige in art. 52a AWR genoemde verplichtingen. Deze plicht 
houdt immers in dat 'te allen tijde' uit de administratie de rechten en 
plichten van het bedrijf duidelijk moeten blijken alsmede de voor de 
heffing van belasting overigens van belang zijnde gegevens. Nu het 
een wettelijke plicht betreft waaraan moet worden voldaan behoeft 
de inspecteur hier niet om te verzoeken.  
 
 

                                       
16
 Dit onderdeel is een bewerking van de publicatie van G.J.M.E. de Bont, 'Ver-

plichtingen in relatie tot de administratie', TFO 2012/123, p.232-241. 



Indien de inspecteur in zijn informatiebeschikking vaststelt dat op 
enig moment de administratieplicht niet is nagekomen, rijst de vraag 
of de administratieplichtige dit nog kan redresseren ingeval de rech-
ter hem ingevolge art. 27e, lid 2, AWR een nieuwe termijn stelt om te 
voldoen aan de in de informatiebeschikking bedoelde verplichtingen. 
Is de situatie van het bewaard zijn of niet tamelijk zwart-wit, ter zake 
van het 'te allen tijde' vereiste kan menige grijstint bestaan. Zo kan 
in de parlementaire geschiedenis worden gelezen dat de wet ertoe 
leidt "dat de administratie regelmatig moet worden bijgewerkt". In 
dat kader zou kunnen worden bedacht dat de nieuwe termijn van de 
rechter wordt benut om de administratie alsnog geheel bij te werken 
opdat daaruit de rechten en plichten van de onderneming blijken. 
Blijkens de wetsgeschiedenis was het niet de bedoeling de omvang 
van de administratieplicht voor bezwaar en beroep vatbaar te maken, 
maar bezwaar mogelijk te maken in situaties waarin de inspecteur op 
eigen initiatief nieuwe, aanvullende eisen stelt aan de administratie-
plichtige op grond van de administratieverplichting van art. 52, lid 1, 
AWR.17 Echter, hiertoe lijkt nu juist het bepaalde in art. 52, lid 7, 
AWR te zijn ingevoerd. Daarin is immers bepaald dat ingeval een ad-
ministratieplichtige een door de inspecteur op het eerste lid geba-
seerde verplichting is nagekomen maar van oordeel is dat de ver-
plichting onrechtmatig is opgelegd, hij kan verzoeken om vergoeding 
van kosten die rechtstreeks verband houden met deze nakoming. Zie 
over deze kostenbeschikking meer in hoofdstuk 12.  
  
Het feit dat een belastingplichtige eerder heeft verklaard de informa-
tie niet te kunnen verstrekken - en de inspecteur zou kunnen stellen 
dat er mitsdien geen gevolg meer kan worden gegeven aan de in de 
informatiebeschikking bedoelde verplichting - leidt er niet per se toe 
dat hem geen nadere termijn wordt gesteld.18 Opmerking verdient 
daarbij dat in de informatiebeschikkingsprocedure geen ruimte is voor 
een oordeel over de waardering van nog te leveren bewijs. De recht-
bank dient een belastingplichtige dan alleen een nieuwe termijn te 
onthouden in geval van kennelijk onredelijk gebruik van procesrecht. 
Op de vraag wanneer sprake is van kennelijk onredelijk gebruik van 
procesrecht wordt later nader ingegaan.  
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 Kamerstukken II 2008/09, 30 645, nr. 14, p. 8. 
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 Rb Breda 7 september 2012, LJN BY0697. 



Inmiddels blijkt echter dat het geven van een nadere termijn ook 
achterwege wordt gelaten met de volgende motivering19: "De recht-
bank acht het, gelet op de ontkennende houding van eiser in de be-
roepsfase, niet opportuun om op de voet van artikel 27e, tweede lid, 
van de AWR een nieuwe termijn te stellen om de in de informatiebe-
schikking gevraagde informatie alsnog te verstrekken." Of in dat ge-
val wel sprake is van kennelijk onredelijk gebruik van procesrecht is 
nog maar de vraag.  
 
 
10.8. Wordt aan de rechtmatige informatiebeschikking vol-

daan? 

 
De vraag rijst wie vervolgens gaat beoordelen of aan de 'rechtmatige' 
informatiebeschikking in voldoende mate is voldaan. Hierbij zal dus 
eerst een oordeel in de informatiebeschikkingsprocedure moeten zijn 
gegeven. De rechter oordeelt of de inspecteur deze terecht heeft ge-
geven en geeft bij een bevestigend antwoord een nadere termijn om 
aan het verzoek te voldoen. Het zou logisch zijn dat het in eerste in-
stantie de inspecteur zal zijn die beoordeelt of de informatie die als-
nog is verstrekt voldoende is. Zo niet, dan zal hij alsnog overgaan tot 
het vaststellen van een aanslag onder toepassing van de omkering en 
verzwaring van de bewijslast. Daarna zal in een procedure over die 
aanslag zelf door de rechter moeten worden beoordeeld of is voldaan 
aan de informatieverplichtingen en of de omkering en verzwaring van 
de bewijslast terecht zijn ingetreden. De nakoming van de informa-
tiebeschikking zal mitsdien een kwestie blijven in de procedure over 
de aanslag. In het geval dat de inspecteur het bij het juiste eind heeft 
en gelijk krijgt, zijn de consequenties net als 'vroeger': er volgt om-
kering van de bewijslast en er is geen ruimte voor herstel.  
 
Daarnaast kan men zich afvragen of de inspecteur die meent dat niet 
(in voldoende mate) is voldaan aan de informatiebeschikking, een 
nieuwe informatiebeschikking zal kunnen vaststellen. Dat lijkt niet zo 
te (moeten) kunnen zijn, het dient immers geen doel. De inspecteur 
zal met de 'eerste' informatiebeschikking in de hand al kunnen over-
gaan tot het vaststellen van de aanslag waarin hij gebruik kan maken 
van de omkering en verzwaring van de bewijslast. Hij zal dan dus 
zonder nadere informatiebeschikking de omkering en verzwaring van 
de bewijslast 'inroepen'. Het lijkt dan bijvoorbeeld ook niet nodig met 
de eerdere informatiebeschikking in de hand naar de rechter te stap-
pen en nakoming te eisen.  

                                       
19  Rb Leeuwarden 11 december 2012, LJN BY6173. 



De oplossing voor de inspecteur na een onherroepelijk informatiebe-
schikking is vrij simpel; het vaststellen van een (navorde-
rings)aanslag (onder toepassing van de omkering en verzwaring van 
de bewijslast). Ontbreekt er informatie die de inspecteur nodig had 
voor het vaststellen van die aanslag, dan had het op de weg van de 
bevraagde gelegen om aan dat inmiddels in rechte vaststaande ver-
zoek te voldoen. Over de vraag of er inderdaad niet of onvoldoende 
aan het informatieverzoek is voldaan zal eerst in de procedure tegen 
de aanslag alsnog kunnen worden geklaagd. 
 
In de procedure over de aanslag zelf zal de vraag of de omkering van 
de bewijslast überhaupt wel kan worden toegepast aan de orde ko-
men. Ondanks het feit dat sprake is van een onherroepelijke informa-
tiebeschikking kan het voorkomen dat de omkering als 'sanctie' 'te 
zwaar' is, bijvoorbeeld in het licht van de gestelde tekortkomingen. 
Naar mijn mening kan dus de vraag of de consequentie van de infor-
matiebeschikking - de omkering van de bewijslast - al dan niet rede-
lijk is, zowel aan de orde worden gesteld in de procedure tegen de 
informatiebeschikking als in de procedure tegen de aanslag. Zie na-
der in hoofdstuk 14 'Sancties'.  
 

 

10.9. Kennelijk onredelijk gebruik van procesrecht?  

 

In de oorspronkelijke MvT20 werd opgemerkt dat van misbruik van 
recht met name sprake is wanneer het - toen voorgestelde - verzoek 
om een voorlopige voorziening gebaseerd is op zodanige gronden, dat 
het bij voorbaat als kansloos moet worden aangemerkt, zodat het 
belang van de betrokkene bij feitelijke schorsing van de verplichting 
tot medewerking niet opweegt tegen het belang van de inspecteur bij 
voortzetting van het onderzoek.21 In de tweede nota van wijziging 
wordt opgemerkt:  
 
"Als het middel van bezwaar en beroep alleen maar wordt gebruikt 
om de juiste gang van zaken bij de voortgang van het proces van 
heffing te verstoren, dan is er geen aanleiding voor een nieuwe ter-
mijn. Omdat het geven van een nieuwe termijn aan de informatie-
plichtige die geen misbruik van procesrecht heeft gemaakt dwingend 
is voor de rechter, is er voor de informatieplichtige, mits niet hande-
lend uit traineringsoverwegingen, te allen tijde een vangnet."22  
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 Kamerstukken II 2005/06, 30 645, nr. 3, p. 8. 
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 Vgl. HR 7 oktober 1994, NJ 1995, 411. 
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 Kamerstukken II 2008/09, 30 645, nr. 14, p. 6. 



Oftewel onder misbruik van recht lijkt in dezen te worden verstaan: 
een rechtsmiddel dat wordt ingesteld terwijl het bij voorbaat als 
kansloos moet worden aangemerkt, om de juiste gang van zaken bij 
de voortgang van het proces van heffing te verstoren c.q. te traine-
ren.  
 
Waar kennen we het begrip misbruik van procesrecht nog meer van? 
Het begrip kennen we onder meer uit art. 6:15, lid 3, Awb. Dat arti-
kel handelt over de doorzendplicht in geval van indiening van een 
bezwaar- of beroepschrift bij een verkeerd bestuursorgaan. Het tijd-
stip van indiening bij het onbevoegde orgaan is dan bepalend voor de 
vraag of het bezwaar- of beroepschrift tijdig is ingediend, "behoudens 
in geval van kennelijk onredelijk gebruik van procesrecht". Voor dit 
laatste kan bijvoorbeeld gedacht worden aan de situatie dat bij her-
haling en willens en wetens een bezwaar-of beroepschrift bij het ver-
keerde orgaan wordt ingediend.23  
 
De term 'kennelijk onredelijk gebruik van procesrecht' in dit artikel is 
ontleend aan art. 8:75 Awb: de proceskostenveroordeling. Veroorde-
ling van de belanghebbende in de proceskosten van de wederpartij 
komt in belastingprocedures bijna nooit voor. Op grond van art. 8:75, 
lid 1, Awb is dat wel mogelijk maar alleen bij 'kennelijk onredelijk 
gebruik van procesrecht' ook wel aangeduid als 'misbruik van proces-
recht'. In een recente uitspraak van Hof Amsterdam was een casus 
aan de orde waarin het hof overwoog dat de uitspraak op bezwaar 
tegen de aanslag terecht onder toepassing van de omkering van de 
bewijslast is gedaan en dat de belanghebbende met de door haar in 
hoger beroep overgelegde aangifte en overige bewijsstukken, alsme-
de de daarop gegeven toelichting niet aan zijn bewijslast heeft vol-
daan.  
 
"4.7.3. Naar ’s Hofs oordeel kan niet worden gezegd dat in het on-
derhavige geval sprake is van misbruik van procesrecht (…). De om-
standigheid dat belanghebbende ervoor heeft gekozen eerst in hoger 
beroep een aangifte en jaarrekening over het jaar 2004 in te dienen, 
is daarvoor niet voldoende; op het niet tijdig voldoen aan de aangif-
teverplichting is reeds een administratieve sanctie gesteld in art. 27e 
van de AWR. Ook de omstandigheid dat het hoger beroep summier 
c.q. in een laat stadium is gemotiveerd, leidt niet tot de gevolgtrek-
king dat sprake is van misbruik van procesrecht." 24  
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Het onjuist interpreteren van een begrip zoals 'kwade trouw' en het 
gaan procederen vanuit die onjuiste vooronderstelling brengt ook 
geen misbruik van procesrecht mee. Wat blijkens de jurisprudentie 
wél misbruik van procesrecht vormt is bijvoorbeeld het tegen beter 
weten in bepleiten van een standpunt waarvan op basis van een ar-
rest van de Hoge Raad duidelijk is dat het gelijk niet aan de zijde is 
van diegene die dat standpunt inneemt. Het gaat om gevallen waarbij 
in redelijkheid geen positief resultaat van het beroep te verwachten 
valt, maar waarbij wel wordt volhard in een juridisch onhoudbare 
stelling. Hieronder valt dus ook het instellen van een bij voorbaat als 
kansloos aan te merken rechtsmiddel.  
 
Ook kennen we het begrip misbruik van procesrecht uit procedures 
omtrent de plicht van de inspecteur (op grond van de artt. 7:4 en 
8:42 Awb) alle op de zaak betrekking hebbende stukken in het ge-
ding te brengen. Op 25 april 2008 overwoog de Hoge Raad25:  
 
"In het licht van dit een en ander dient art. 8:42 Awb aldus te worden 
uitgelegd dat, behoudens gevallen van gerechtvaardigde weigering op 
grond van art. 8:29 Awb en uitzonderingsgevallen als misbruik van 
procesrecht, tegemoet dient te worden gekomen aan een verzoek van 
de belanghebbende tot overlegging van een bepaald stuk indien deze 
voldoende gemotiveerd heeft gesteld dat het stuk van enig belang 
kan zijn (geweest) voor de besluitvorming in zijn zaak."  
 
Een reden derhalve om niet tot verstrekking van de op de zaak be-
trekking hebbende stukken over te gaan wordt gevormd door mis-
bruik van procesrecht. Daarvan is volgens de Hoge Raad niet snel 
sprake:  
 
"Opmerking verdient dat (in de onderhavige context) niet reeds spra-
ke is van misbruik van procesrecht indien het belang van de belang-
hebbende bij de verlangde inzage niet opweegt tegen het belang van 
de Belastingdienst dat daardoor wordt geschaad, doch eerst indien de 
belanghebbende, in aanmerking nemende de onevenredigheid tussen 
zijn belang bij inzage en het belang van de Belastingdienst dat daar-
door wordt geschaad, naar redelijkheid geen aanspraak op inzage kan 
maken."26 
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Het enkele feit dat met het verstrekken van de stukken voor de in-
specteur veel werk gemoeid is, terwijl het daar tegenoverstaande 
belang van de belastingplichtige (mogelijk) beperkt is, is derhalve 
niet voldoende om te spreken van misbruik van procesrecht. 
  
Het begrip misbruik van recht kennen we ook uit de invorderings-
sfeer. In de Leidraad Invordering 2008 staat in par. 17.1 dat de ont-
vanger na verkregen toestemming van het Ministerie van Financiën 
kan besluiten de executie ondanks een aanhangig verzet voort te zet-
ten indien "naar de mening van de ontvanger het doen van verzet zo 
duidelijk kansloos is dat er sprake is van misbruik van bevoegdheid 
als bedoeld in art. 3:13 BW." Dit sluit aan bij het eerder genoemde 
arrest van de Hoge Raad van 7 oktober 1994 waarin werd overwogen 
dat sprake kan zijn van misbruik van het rechtsmiddel verzet, indien 
de instelling daarvan, gelet op hetgeen de belastingschuldige ter on-
dersteuning daarvan heeft aangevoerd, zo duidelijk kansloos is dat 
zijn belang bij schorsing van de tenuitvoerlegging niet opweegt tegen 
het belang van de ontvanger bij voortzetting van de tenuitvoerleg-
ging.  
 
Of sprake is van misbruik van procesrecht zal uiteraard in elk op zich-
zelf staand geval moeten worden beoordeeld aan de hand van de 
feiten en omstandigheden van dat concrete geval. Uiteraard bestaat 
er veel jurisprudentie omtrent de (omvang van de) informatiever-
plichtingen. Op basis daarvan zal bij voorbaat ten aanzien van som-
mige verzoeken om informatie c.q. informatiebeschikkingen kunnen 
worden gezegd dat deze rechtmatig zijn. De vraag is echter of het 
desondanks tóch indienen van bezwaar of beroep zal leiden tot mis-
bruik van procesrecht. Is bijvoorbeeld het opkomen tegen de na ge-
steggel daaromtrent uiteindelijk afgegeven informatiebeschikking 
waarin de inspecteur vaststelt dat niet wordt voldaan aan het verzoek 
om alle bankafschriften van een buitenlandse bankrekening te ver-
strekken (waarover de bevraagde - nu hij heeft toegegeven een 
bankrekening te hebben - in dit geval 'kan beschikken'), misbruik van 
procesrecht? De inspecteur zal stellen dat sprake is van een onhoud-
baar c.q. 'tegen beter weten in' danwel overduidelijk kansloos stand-
punt, indien de bevraagde aanvoert dat niet aan dit verzoek behoeft 
te worden voldaan. Dit zou tot het oordeel (kunnen) leiden dat sprake 
is van een rechtmatige informatiebeschikking, maar of dan ook direct 
sprake is van misbruik van procesrecht is nog maar de vraag.  
 
 
 
 



Het oordeel dat sprake is van misbruik van procesrecht met de daar-
aan verbonden consequenties zou 'bewaard' moeten blijven voor de 
'schrijnende' gevallen waarin het traineren ervan afdruipt. De (nade-
re) toekomstige jurisprudentie hieromtrent zal echter moeten worden 
afgewacht. 
 

 

10.10. Burgerlijke rechter 
 
In het vierde lid van art. 52a AWR is vastgelegd dat het bepaalde in 
dat artikel onverlet laat de mogelijkheid voor de inspecteur om een 
procedure aanhangig te maken bij de burgerlijke rechter strekkende 
tot een veroordeling tot nakoming van de verplichtingen voortvloei-
ende uit deze wet, op straffe van een dwangsom. Met het opnemen 
van deze uitdrukkelijke bepaling is beoogd zeker te stellen dat door 
deze wetswijzigingen geen verandering is gekomen in de bestaande 
mogelijkheden die de Belastingdienst ten dienste staan. Uiteraard zal 
ook in geval van niet-nakoming van de informatiebeschikking - het-
geen volgens de oorspronkelijke Memorie van Toelichting zelden zal 
gebeuren27 - de inspecteur vrijwel altijd via een civiel kort geding de 
medewerking kunnen afdwingen door het laten opleggen van een 
dwangsom. Zie hieromtrent nader hoofdstuk 11 in dit boek. De on-
herroepelijk vaststaande beschikking zal niet meer op haar rechtma-
tigheid behoeven te worden getoetst. Nu de vraag zich kan voordoen 
of er überhaupt aan de vaststaande informatiebeschikking wel kan 
worden voldaan, zal het kort geding niet altijd een hamerstuk wor-
den.  
 

 

10.11. Overgangsrecht 
 
Overgangsrecht ontbreekt. Daardoor is in de praktijk de vraag ont-
staan hoe men dient om te gaan met situaties waarin op 1 juli 2011 
al beroep is ingesteld tegen een navorderingsaanslag waarbij de be-
wijslast is omgekeerd en verzwaard omdat de belastingplichtige niet 
had voldaan aan een informatieverzoek van de inspecteur. Voor 1 juli 
2011 kon immers nog geen informatiebeschikking worden gegeven 
en na 1 juli 2011 kan in het geval van een beroepsprocedure geen 
informatieschikking meer worden gegeven. Redelijk zou zijn het recht 
dat gold op 30 juni 2011 toe te passen.28 Hof Amsterdam besliste 
dienovereenkomstig:  
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"4.4.4. Naar het oordeel van het Hof is de omkering en verzwaring 
van de bewijslast in het onderhavige geval van toepassing, omdat 
belanghebbende - ook na de mededeling van de inspecteur - heeft 
geweigerd de door de inspecteur van hem verlangde informatie te 
verstrekken. 
4.4.5. In dit verband gaat het Hof ervan uit dat in fiscaalbestuurs-
rechtelijke zaken waarin op 1 juli 2011 (hoger) beroep aanhangig is, 
art. 27e AWR van toepassing is zoals deze bepaling van kracht was 
vóór 1 juli 2011. De met ingang van 1 juli 2011 in werking getreden 
tekst van art. 27e AWR (Wet van 27 mei 2011, Stb. 2011, 265, en 
Besluit van 14 juni 2011, Stb. 2011, 301), bezien in samenhang met 
het per die datum in werking getreden art. 52a AWR, kan naar het 
oordeel van het Hof niet zijn bedoeld voor situaties, zoals de onder-
havige, waarin op 1 juli 2011 (hoger) beroep aanhangig is en de in-
specteur niet tot het nemen van een informatiebeschikking bevoegd 
is. Wat dit laatste betreft overweegt het Hof het volgende. Het nemen 
van een informatiebeschikking houdt verband met het uitoefenen van 
de desbetreffende informatiebevoegdheid. Aangezien de uitoefening 
van een informatiebevoegdheid ten aanzien van een belastingplichti-
ge/procespartij in de (hoger)beroepsfase niet is toegestaan (verg. HR 
10 februari 1988, nr. 23.925, BNB 1988/160), moet ervan worden 
uitgegaan dat in diezelfde fase ook het nemen van een daarmee ver-
band houdende informatiebeschikking als bedoeld in art. 52a, eerste 
lid, AWR, niet (meer) is toegestaan."29 
 
 
10.12. Administratieplichtigen - de informatiebeschikking 

versus de kostenbeschikking 

 

Zoals eerder opgemerkt, werd in het oorspronkelijke wetsvoorstel ook 
voorgesteld om een rechtsingang open te stellen ten aanzien van be-
slissingen van de inspecteur over de reikwijdte van de administratie- 
en bewaarverplichting naar aanleiding van een verzoek van de be-
trokkene tot concrete uitwerking of ontheffing van deze wettelijke 
verplichtingen. Dit lijkt in de huidige wettelijke bepalingen echter op 
een andere wijze te zijn vorm gegeven die voor enige verwarring 
zorgt. 
 
In art. 52a AWR wordt immers - zoals hiervoor reeds opgemerkt - 
ook verwezen naar art. 52 AWR. In art. 52 AWR is de administratie-
plicht opgenomen. Deze plicht bestaat; daartoe is geen verzoek of 
vordering van de inspecteur nodig.  

                                       
29
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Met de vermelding van art. 52 AWR in art. 52a AWR is niet beoogd de 
vaststelling van de omvang van de administratieplicht voor bezwaar 
en beroep vatbaar te maken voor zover dat al mogelijk zou zijn, want 
een informatiebeschikking met betrekking tot de administratieplicht in 
een concreet geval zou dan een limitatieve opsomming van al het-
geen tot de administratie zou dienen te behoren dienen te bevatten.30 
De wetgever heeft nu juist gekozen voor een open norm ten aanzien 
van het begrip administratie (zie nader hoofdstuk 7 van dit boek). 
 
In de parlementaire geschiedenis is te lezen dat de indieners ervoor 
hebben gekozen om de reikwijdte van de administratieplicht niet in-
tegraal voor bezwaar en beroep vatbaar te maken. Een rechtsingang 
wordt alleen geïntroduceerd voor gevallen waarin de inspecteur een 
administratieplicht voorhoudt die neerkomt op een extra verplichting. 
Ook hierbij is ervoor gekozen om niet aan te grijpen bij de extra ver-
plichting zelf, maar bij de kosten die een administratieplichtige moet 
maken om een onterechte aanscherping van de verplichtingen na te 
leven.31 
 
In dat kader is in art. 52, lid 7 en in art. 53, lid 5, AWR opgenomen 
dat de administratieplichtige een door de inspecteur op het eerste lid 
van art. 52 AWR gebaseerde verplichting respectievelijk een door de 
inspecteur op het eerste lid aanhef en onderdeel a van art. 53 (infor-
matieverzoek aan administratieplichtigen in het kader van derdenon-
derzoeken) is nagekomen, maar van oordeel is dat het opleggen van 
de verplichting onrechtmatig is, kan verzoeken om vergoeding van 
kosten die rechtstreeks verband houden met deze nakoming. Voor 
een nadere uiteenzetting verwijs ik naar hoofdstuk 12 'De kostenbe-
schikking' van dit boek.  
 
Het is interessant is om te bezien waartoe het voorgaande zal leiden 
in de praktijk. Als een inspecteur graag wil dat een administratieplich-
tige een bepaald softwareprogramma gaat gebruiken omdat de admi-
nistratie daarmee vele malen beter kan worden bijgehouden (en met 
name vele malen gemakkelijker door de controleurs kan worden ge-
controleerd), en de administratieplichtige heeft hier geen zin in, wat 
zal er dan kunnen gebeuren? Geeft de inspecteur een informatiebe-
schikking af omdat niet is voldaan aan - de invulling door de inspec-
teur van - de administratieplicht? Kan de administratieplichtige - die 
wellicht tandenknarsend toch voldoet - verzoeken om een kostenbe-
schikking omdat hij het verzoek van de inspecteur te gortig vindt? 
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Kunnen beide beschikkingen naast elkaar bestaan? Zoals opgemerkt 
is de kostenbeschikking bedoeld om te gebruiken voor op eigen initia-
tief van de inspecteur gestelde nieuwe, aanvullende eisen op grond 
van art. 52, lid 1, AWR. Het moet gaan om gegevens die voortaan tot 
de administratie moeten behoren, oftewel een verplichting voor de 
toekomst. Hoewel de letterlijke tekst van art. 52a AWR ruimte laat 
voor een andere invulling, lijkt dan de informatiebeschikking te moe-
ten worden gebruikt ingeval van gebreken die de inspecteur in de 
administratie over 'het verleden' (lees: de laatste jaren) heeft ont-
dekt. Wanneer een bepaalde eis overgaat van een verplichting voor 
de toekomst naar een plicht uit het verleden is dan natuurlijk de gro-
te vraag.  
 
Er wordt gesuggereerd dat abusievelijk in art. 52a AWR een verwij-
zing naar art. 52 AWR is opgenomen welke in de tekst van de artt. 
25, lid 3 en 27e, lid 1 AWR (waarin de omkering van de bewijslast is 
vastgelegd) is geschrapt.32 Ook voor de omkering van de bewijslast 
op grond van de stelling dat niet is voldaan aan de administratie- of 
bewaarplicht is een onherroepelijke informatiebeschikking vereist. Tot 
welke vragen het voorgaande in de praktijk zal gaan leiden, zal de 
toekomst moeten uitwijzen.  
 

 

10.13. Ten slotte 
 
Met ingang van 1 juli 2011 is er (een begin van) meer rechtsbe-
scherming gecreëerd tegen de soms verregaande informatiever-
zoeken van de Belastingdienst door de invoering van het bepaalde in 
art. 52a AWR. Nadat de inspecteur op de gebruikelijke wijze om in-
formatie heeft gevraagd maar deze niet heeft gekregen, kan hij over-
gaan tot het vaststellen van een informatiebeschikking. Deze be-
schikking is vatbaar voor bezwaar en beroep. Het was de bedoeling 
de verzoeken om informatie aan administratieplichtigen met deze wet 
daarentegen niet vatbaar te maken voor bezwaar en beroep; over de 
rechtmatigheid daarvan kan een oordeel worden gevraagd in een 
procedure waarin om schadevergoeding wordt verzocht wegens na-
koming van een dergelijk informatieverzoek. Doordat art. 52 AWR 
echter expliciet in art. 52a AWR is genoemd, rijst de vraag of dit 
voorgestane strikte onderscheid in de praktijk gemaakt kan worden.  
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Eerst nadat de voor bezwaar en beroep vatbare informatiebeschikking 
onherroepelijk is komen vast te staan, kan de inspecteur zich bij het 
opleggen van een aanslag bedienen van de omkering en verzwaring 
van de bewijslast.  
 
De toekomst zal moeten leren hoe deze wetswijzigingen in de praktijk 
zullen uitwerken en of bevraagden veelvuldig gebruik zullen maken 
van de thans geboden mogelijkheid tegen een informatiebeschikking 
op te komen. Beoordeeld zal moeten worden of sprake is van een 
rechtmatige informatiebeschikking. Daarbij zal de inspecteur bij pro-
cederen tegen beter weten in van de informatieplichtige kunnen be-
pleiten dat sprake is van misbruik van recht zodat er geen nadere 
termijn zal volgen om aan het informatieverzoek te voldoen. Indien 
over de nakoming van een onherroepelijke informatiebeschikking 
alsnog wordt gesteggeld, zal de rechter in de procedure over de aan-
slag zelf daarover alsnog kunnen oordelen. Over de gevolgen van 
deze wetswijzigingen zal de komende tijd vast en zeker de nodige 
jurisprudentie verschijnen.  



Hoofdstuk 11 
 
De civiele informatieverplichting voor de belastingplichtige en 

de dwangsom1 

 
mr. Priscilla de Haas 

 

 

 

11.1. Inleiding 

 

Het afgelopen jaar werd door de Belastingdienst veelvuldig de weg 
naar de burgerlijke rechter gezocht om op straffe van een dwangsom 
de naleving van fiscale verplichtingen af te dwingen, zowel bij de be-
lastingplichtige zelf als bij derden. Deze civiele weg vult een leemte in 
de bestuursrechtelijke wetgeving en lijkt bovendien het gewenste 
effect voor de Belastingdienst te sorteren. Alvorens in te gaan op de 
vraag of de civiele weg onder alle omstandigheden behoort open te 
staan en de recente jurisprudentie te bespreken, zal eerst aandacht 
worden besteed aan de uitleg van de zogeheten tweewegenleer.  
 
 
11.2. De tweewegenleer 

 
Met de tweewegenleer wordt bedoeld dat in de relatie tussen over-
heid en burger zowel het privaatrecht als het publiekrecht van toe-
passing kan zijn, tenzij de privaatrechtelijke bevoegdheid de publiek-
rechtelijke regeling op onaanvaardbare wijze doorkruist. Zoals Wattel 
dat illustratief in zijn conclusie bij het arrest van 18 september 2009 
verwoordde:  
 
"Gebruik van het privaatrecht is uitgesloten indien dat gebruik de 

geëigende publiekrechtelijke regeling onaanvaardbaar zou doorkrui-

sen, waarbij met name gedacht kan worden aan het door de overheid 

naar believen uitschakelen c.q. inschakelen van een bepaalde 

(on)welgevallige rechtsgang of van bepaalde rechtswaarborgen voor 

de burger."2 
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 Grotendeels gebaseerd op het artikel van G.J.M.E. de Bont, 'Pressie als som-

van dwang', FtV 2012/6. 
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2009/48.6.  



De tweewegenleer is als zodanig door de Hoge Raad reeds in het ar-
rest van 26 januari 1990, het zogenoemde Windmill-arrest, geformu-
leerd. In dat arrest overwoog de Hoge Raad:  
 
"(…) Wanneer de betrokken publiekrechtelijke regeling daarin niet 

voorziet, is voor de beantwoording van deze vraag beslissend of ge-

bruik van de privaatrechtelijke bevoegdheden die regeling op onaan-

vaardbare wijze doorkruist. Daarbij moet o. m. worden gelet op in-

houd en strekking van de regeling (die mede kan blijken uit haar ge-

schiedenis) en op de wijze waarop en de mate waarin in het kader 

van die regeling de belangen van de burgers zijn beschermd, een en 

ander tegen de achtergrond van de overige geschreven en onge-

schreven regels van publiek recht. Van belang is voorts of de over-

heid door gebruikmaking van de publiekrechtelijke regeling een ver-

gelijkbaar resultaat kan bereiken als door gebruikmaking van de pri-

vaatrechtelijke bevoegdheid, omdat, zo zulks het geval is, dit een 

belangrijke aanwijzing is dat geen plaats is voor de privaatrechtelijke 

weg."3  
 
Voor de vraag of sprake is van een onaanvaardbare doorkruising van 
een publiekrechtelijke regeling moet dus in de eerste plaats te rade 
worden gegaan bij de inhoud, strekking en wetsgeschiedenis van de 
desbetreffende regeling.4 In het brandweerkostenarrest van 11 de-
cember 1992 wilde de Vlissingse brandweer de kosten van het blus-
sen van een brand verhalen door middel van een actie uit zaakwaar-
neming.5 De Hoge Raad overwoog in die zaak dat de wetgeschiedenis 
er blijk van geeft dat het niet aangaat dat dergelijke kosten aan bur-
gers in rekening worden gebracht. Het verhalen van kosten zou er 
bovendien toe kunnen leiden dat een drempel ontstaat voor alarme-
ring. Het behoort tot de kerntaak van de overheid branden te blus-
sen. Verhaal van kosten is dan uitgesloten.  
 
Een van de eerste fiscale zaken waarbij de Hoge Raad zich moest 
uitlaten over de tweewegenleer dateert van 18 december 1998.6  
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In die zaak vorderde de ontvanger in kort geding dat een notaris 
stukken en gegevens verstrekte die betrekking hadden op de verkoop 
en het transport van een onroerende zaak die toebehoorde aan een 
belastingplichtige tegen wie een strafrechtelijk onderzoek liep in ver-
band met het uitbetalen van zwarte lonen. De voornaamste vraag die 
daar speelde was of de notaris zich kon beroepen op zijn verscho-
ningsrecht. De president heeft het beroep van de notaris, inhoudende 
dat een andere weg openstond om de verlangde gegevens te verkrij-
gen, verworpen op grond van het feit dat het voor de ontvanger van 
belang is op korte termijn de invorderingsmogelijkheden te onder-
zoeken. Bovendien viel niet in te zien dat de ontvanger in het kader 
van het strafrechtelijk onderzoek, waarbij hij niet was betrokken, de 
gevraagde gegevens zonder meer zou kunnen verkrijgen en de pu-
bliekrechtelijke weg dan ook niet op onaanvaardbare wijze zou wor-
den doorkruist. De Hoge Raad meent dat voornoemd oordeel geen 
blijk geeft van een onjuiste rechtsopvatting en een toereikende moti-
vering vormt voor de beslissing om het beroep op de niet-
ontvankelijkheid van de vordering te verwerpen. 
 
De Hoge Raad heeft nadien op 27 februari 2004 een cassatieberoep 
waarbij werd aangevoerd dat de burgerlijke rechter onbevoegd dan 
wel niet-ontvankelijk was omdat de publiekrechtelijke weg werd 
doorkruist, met toepassing van art. 81 RO afgedaan.7 Ook hier betrof 
het een vordering van de ontvanger. 
 
Dat ook de inspecteur de gang naar de civiele rechter de afgelopen 
tijd regelmatig maakt om de nakoming van de verplichtingen in de 
artt. 47, 52 en 53 AWR af te dwingen, is eigenlijk opmerkelijk(er) te 
noemen. Allereerst omdat de belastingwetgeving zelf de nodige sanc-
tiemogelijkheden kent, zoals uitgebreid besproken in hoofdstuk 14. 
Bij schending van de fiscale verplichtingen kan bijvoorbeeld de be-
wijslast worden omgekeerd en verzwaard, nadat een informatiebe-
schikking is afgegeven.  
 
Daarnaast bestaat er de mogelijkheid de weigerachtige belasting-
plichtige strafrechtelijk te vervolgen. Al met al niet mis te verstane 
sanctiemodaliteiten.  
 
De kanttekening bij deze sanctiemodaliteiten is uiteraard dat deze er 
niet toe kunnen leiden dat de fiscus de gewenste informatie daadwer-
kelijk verkrijgt.  
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In het arrest Staat-Magnus van 22 oktober 1993 is vooreerst aange-
geven dat voor de vraag of gebruik mag worden gemaakt van de pri-
vaatrechtelijke weg tevens van belang is of de overheid door ge-
bruikmaking van de publiekrechtelijke regeling een vergelijkbaar re-
sultaat kan bereiken als door gebruikmaking van de privaatrechtelijke 
weg.8 Zoals hiervoor gememoreerd kan niet een geheel gelijkwaardig 
resultaat worden bereikt in fiscalibus. De civiele weg met een dwang-
som voorziet daarmee dan ook in een lacune in het fiscale bestuurs-
recht. Overigens dient daarbij te worden aangetekend dat het een 
welbewust aanvaarde lacune is. Het 'reguliere' bestuursrecht kent in 
afdeling 5.3.2 van de Awb een volledig uitgewerkte regeling met be-
trekking tot de last onder dwangsom. Een eenvoudige bepaling in de 
AWR had kunnen bewerkstelligen dat deze afdeling ook van toepas-
sing is op het belastingrecht.9 Daarvoor is uitdrukkelijk niet gekozen.  
 
De Hoge Raad heeft de Belastingdienst desalniettemin een helpende 
hand geboden. In het arrest van 18 september 2009 heeft de civiele 
kamer het toelaatbaar geacht dat de Belastingdienst door middel van 
een door de burgerlijke rechter op te leggen dwangsom de naleving 
van publiekrechtelijke informatieverplichtingen probeert te bewerk-
stelligen.10 De publiekrechtelijke weg zou niet worden doorkruist, 
omdat de publiekrechtelijke maatregelen immers niet kunnen waar-
borgen dat de benodigde gegevens daadwerkelijk worden verschaft, 
omdat de belastingplichtige zich bij de, door de Belastingdienst - mo-
gelijk te laag - geschatte, aanslag kan neerleggen zonder gegevens 
te verstrekken. Hierbij dient overigens te worden aangetekend dat 
een belastingplichtige zich ook zou kunnen neerleggen bij betaling 
van de maximale dwangsom, al moet worden toegegeven dat de 
hoogte van de maximale dwangsom regelmatig met zich mee zal 
brengen dat een belastingplichtige eieren voor zijn geld kiest. Zo 
werd bijvoorbeeld ter zake van een bekende belastingplichtige in een 
Van Lanschot-zaak een maximale dwangsom van € 500.000 vastge-
steld.11 
 
De omgekeerde situatie, waarbij de belastingplichtige informatie wil 
verkrijgen van de Belastingdienst en deze uiteindelijk niet krijgt, on-
danks het feit dat de rechter daartoe heeft bevolen, stuit echter niet 
op bezwaren bij de rechter.  
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Zo verzocht een belanghebbende bij Rechtbank Arnhem om een voor-
lopige voorziening, in die zin dat de inspecteur - op straffe van ver-
beurte van een dwangsom - uitvoering moet geven aan de beslissing 
van de geheimhoudingskamer. Daarbij kreeg belanghebbende echter 
nul op het rekest. De voorzieningenrechter oordeelde dat de beslis-
sing van de geheimhoudingskamer niet tot gevolg heeft dat de in-
specteur verplicht is de betreffende passages openbaar te maken. De 
inspecteur houdt namelijk de vrijheid om bepaalde stukken - ondanks 
de beslissing van de geheimhoudingskamer - niet ongeschoond in te 
brengen. Het is dan aan de rechter die de hoofdzaak behandelt om 
aan de weigering de gevolgen te verbinden die hem geraden voorko-
men. De voorzieningenrechter mag - aldus Rechtbank Arnhem - de 
weloverwogen en welbewust gekozen proceshouding, waartoe de in-
specteur door de wet in staat wordt gesteld, niet frustreren. Het ver-
zoek werd dan ook afgewezen.12  
 

Dat met het arrest van 18 december 2009 het antwoord op de vraag 
of de civiele weg voor het afdwingen van fiscale informatie is geoor-
loofd, (definitief) bevestigend is beantwoord, volgt wel uit het arrest 
van de Hoge Raad van 4 juni 2010.13 In deze zaak werd door de Be-
lastingdienst in het kader van het project Bank Zonder Naam (BZN) - 
een project naar aanleiding van in handen van de Belastingdienst 
gekomen gegevens van vermoedelijke rekeninghouders van de 
Luxemburgse vestiging van Van Lanschot Bankiers - van belangheb-
bende een verklaring en gegevens gevorderd over zijn vermoedelijk 
aangehouden bankrekening(en) bij die bank. Aan die vordering heeft 
belanghebbende niet voldaan. De Belastingdienst heeft daarop de 
voorzieningenrechter van de Rechtbank Middelburg gevraagd hem te 
bevelen de gevraagde informatie te verstrekken op straffe van ver-
beurte van een dwangsom. De voorzieningenrechter heeft die vorde-
ring toegewezen en het Hof 's-Gravenhage heeft in hoger beroep dat 
vonnis bekrachtigd. De Hoge Raad volstaat vervolgens met een ver-
wijzing naar het arrest van 18 december 2009.  
 
Brengen deze arresten van de Hoge Raad nu met zich, dat in alle ge-
vallen via de civielrechtelijke weg een fiscale informatieverplichting 
kan worden afgedwongen?  
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Deze vraag dient mijns inziens ontkennend te worden beantwoord, 
aangezien er ook andere redenen kunnen zijn die maken dat de pri-
vaatrechtelijke weg onbegaanbaar is of zou moeten zijn, zoals hierna 
zal worden uiteengezet.  
 
 
11.3. Eerst een schending van art. 47 e.v. AWR en daarna 

pas nakoming afdwingen? 

 
Belastingplichtigen die in het kader van een rekeningenproject erken-
nen een buitenlandse (bank)rekening te hebben (gehad), die niet in 
de aangiften is verantwoord, maar vervolgens niet meewerken aan 
verzoeken van de inspecteur om nadere informatie omtrent die aan-
gehouden rekening, schenden art. 47 AWR; dit omdat zij wel over 
informatie kunnen beschikken door deze op te vragen bij de bank. 
Overigens kan alsdan nog steeds de vraag worden gesteld of het oor-
deel van de Hoge Raad dat deze gegevens onafhankelijk van de wil 
bestaan, juist is, aangezien deze gegevens zonder dat deze door be-
langhebbende worden opgevraagd, door de Belastingdienst zelf in het 
merendeel van de gevallen niet kunnen worden verkregen.14 Als de 
belastingplichtige geen pogingen doet de verzochte informatie op te 
vragen, wordt aangenomen dat hij wel over die informatie kan be-
schikken, maar daaraan ten onrechte geen invulling geeft. De lijn van 
de jurisprudentie van de Hoge Raad is op dit onderdeel duidelijk.15  
 
Iemand die heeft erkend de rekening te hebben, kan beschikken over 
documentatie en schendt art. 47 AWR als hij niets verschaft. Overi-
gens is ook het opzettelijk verschaffen van onjuiste informatie een 
schending van art. 47 AWR, aangezien dit kan worden gelijkgesteld 
met het niet verschaffen van de gevraagde informatie.16  
 
Uit de recentere civielrechtelijke procedures zou kunnen worden afge-
leid dat de Belastingdienst een (nog) extensievere uitleg geeft aan de 
informatieverplichting van art. 47 AWR en dus eerder stelt dat sprake 
is van een schending.17  
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Een voorbeeld is de uitspraak van Hof 's-Hertogenbosch van 31 janu-
ari 2012.18 In reactie op een vraag om informatie omtrent een be-
paalde Liechtensteinse Stiftung antwoordt de belastingplichtige 
slechts een beperkte herinnering te hebben aan enige betrokkenheid 
bij die Stiftung. Naar aanleiding van het verzoek wendt hij zich tot 
buitenlandse fiduciaire partijen met het verzoek nadere informatie toe 
te zenden. Uiteindelijk gebeurt dat niet 'due to confidentiality mat-
ters'. Nadat de belastingplichtige meldt geen informatie te hebben en 
daar ook niet aan te kunnen komen, worden hem aanslagen met ho-
ge boeten opgelegd. Vervolgens start de inspecteur een civiele proce-
dure met als doelstelling nakoming door middel van een dwangsom 
te bewerkstelligen. De Belastingdienst stelt dat het 'ongeloofwaardig' 
is dat de belastingplichtige zich ten aanzien van de Stiftung niets an-
ders meer kan herinneren dan dat hij daarbij betrokken is geweest. 
Uit de brief van de trustee waarin wordt medegedeeld dat vanwege 
vertrouwelijkheid geen gegevens worden verschaft, kan naar de op-
vatting van de Belastingdienst niet worden afgeleid dat belasting-
plichtige 'die informatie niet kan verkrijgen'. De voorzieningenrechter 
in hoger beroep komt met een creatieve gevolgtrekking tot het oor-
deel dat de stellingen van belanghebbende omtrent zijn geheugen 
niet geloofwaardig zijn. Het hof gaat er kennelijk vanuit dat belang-
hebbende beschikt over informatie, maar deze niet wil verschaffen. 
Dat een fiduciaire instelling schrijft dat er in verband met de vertrou-
welijkheid geen informatie wordt verschaft, zou dan niet 'indicatief' 
zijn voor de beantwoording van de vraag of belastingplichtige over de 
gegevens kan beschikken. Een slecht geheugen wordt niet geloofd en 
de brieven van de trustee zijn evenmin van waarde. Conclusie: belas-
tingplichtige beschikt of kan beschikken over informatie en verschaft 
deze niet. Een belastingrechter zou zich een dergelijke redeneertrant 
misschien nog kunnen veroorloven, gezien de consequentie van de 
omkering en verzwaring van de bewijslast. Bij de civiele rechter 
wordt echter nakoming afgedwongen middels een (vaak straffe) 
dwangsom. De redenering van de voorlopige voorzieningenrechter in 
hoger beroep sluit niet uit dat de belastingplichtige wel voldoet aan 
de vaste jurisprudentie van de Belastingkamer van de Hoge Raad: als 
de belastingplichtige niet over informatie beschikt en ook niet kan 
beschikken, kan niet worden gesteld dat hij art. 47 AWR schendt. In 
dergelijke gevallen past het niet dwangsommen te verbeuren die nu 
juist zien op nakoming van een geschonden rechtsplicht.19  
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In de nota naar aanleiding van het verslag bij het wetsvoorstel tot 
wijziging van enkele belastingwetten c.a. (Overige fiscale maatrege-
len 2005, 29 758) stelde de staatssecretaris dat de last onder dwang-
som niet geschikt is "bij gerede twijfel aan het bestaan of het voor-

handen zijn van de gevraagde informatie".20 De Bont wierp toen de 
vraag op wat moet worden verstaan onder gerede twijfel.  
 
Zijns inziens kan de rechter daarbij niet voorbijgaan aan een overtui-
gende verklaring.21 Waarom in de zaak bij Hof 's-Hertogenbosch de 
verklaring als ongeloofwaardig ter zijde is geschoven, blijft ongewis. 
 
Eenzelfde discussie was aan de orde in de uitspraak van 24 april 2012 
van Hof 's-Gravenhage.22 In die zaak vorderde een aantal belasting-
plichtigen van de Belastingdienst de naam van een mysterieuze tip-
gever, die gegevens van een buitenlandse vestiging van de Rabobank 
aan de Belastingdienst had verkocht. In reconventie eiste de Belas-
tingdienst dat de desbetreffende belastingplichtigen tot nakoming van 
de informatieverplichting ingevolge art. 47 AWR worden veroordeeld, 
op straffe van een dwangsom. De vordering van de belastingplichti-
gen werd afgewezen, terwijl de Belastingdienst nagenoeg geheel zijn 
zin kreeg. Het is de vraag of het hof bij zijn beoordeling de juiste 
toets heeft gehanteerd, namelijk: beschikt de belastingplichtige over 
de verlangde informatie of kan hij daarover beschikken? Indien het 
antwoord op die vraag niet direct bevestigend kan worden beant-
woord, is er geen sprake van schending van art. 47 AWR.  
 
Ter zake van een van de appellanten overwoog het hof:  
 
"Volgens [appellant sub 5] heeft hij met de opgave van twee reke-

ningen in België aan zijn informatieverplichting voldaan. Volgens de 

Staat daarentegen is [appellant sub 5] op grond van de informatie 

van de tipgever, die als betrouwbaar moet worden aangemerkt, - na 

een identificatieonderzoek in het BVR-systeem en via onderzoek naar 

beschikbare telefoongegevens - geïdentificeerd als rekeninghouder bij 

de Rabobank Luxemburg, zodat hij niet kan volstaan met een blote 

ontkenning. Het Hof is het voorshands ermee eens dat er een ge-

rechtvaardigde verdenking ten aanzien van een rekening in Luxem-

burg is ontstaan en dat de Belastingdienst hierover nadere vragen 

mag stellen.  
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Een blote ontkenning door [appellant sub 5] is in dit geval onvol-

doende voor de conclusie dat [appellant sub 5] heeft voldaan aan de 

in artikel 47 AWR opgenomen informatieverplichting." 
 
Het is opmerkelijk dat het hof niet vaststelde of de belastingplichtige 
beschikte of kon beschikken over de gevraagde informatie. Immers 
slechts dan kan worden bepaald of de informatieverplichting is ge-
schonden.  
 
Dat er een gerechtvaardigde verdenking bestaat en dat de Belasting-
dienst daarover vragen mag stellen, zoals het hof heeft overwogen, 
doet voor de vraag of art. 47 AWR is geschonden niet ter zake. De 
verdenking kan er zijn en de vraag kan volstrekt legitiem zijn, terwijl 
de belastingplichtige niet beschikt of kan beschikken over de ge-
vraagde informatie en dus art. 47 AWR niet schendt. Als er geen 
schending is, kan ook de nakoming niet door middel van een dwang-
som worden nagestreefd.            
 
In een voorlopige voorzieningenprocedure zou niet (definitief) mogen 
worden vastgesteld of een belastingplichtige gerechtigd is tot de ver-
onderstelde bankrekening. Een dergelijk oordeel komt alleen de be-
lastingrechter (in een bodemprocedure) toe.  
 
De rechtbank erkende voornoemd uitgangspunt wel. Ter zake van 
een ontkennende belastingplichtige overwoog de rechtbank dat aan-
genomen moest worden dat aan de informatieplicht was voldaan, nu 
niet viel in te zien hoe de ontkenning nader kon worden onderbouwd. 
Aangezien de Belastingdienst weigerde gegevens in het geding te 
brengen aan de hand waarvan de betrouwbaarheid kon worden ge-
toetst, kon de voorzieningenrechter zich daaromtrent geen oordeel 
vormen. In het beperkte bestek van het kort geding kon volgens de 
rechtbank niet worden aangenomen dat de door de tipgever verstrek-
te informatie juist is.23 
 
De belastingrechter kan aan een dergelijk oordeel de conclusie ver-
binden dat de belastingplichtige niet voldoet aan zijn informatiever-
plichting.24  
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Een voorlopige voorzieningenrechter zou slechts kunnen vaststellen 
dat de belastingplichtige beschikt of kan beschikken over informatie, 
als de belastingplichtige niet betwist gerechtigd te zijn (geweest) tot 
de rekening, dan wel anderszins met zekerheid is vast te stellen dat 
de belastingplichtige beschikt of kan beschikken over informatie. Is er 
sprake van twijfel dan staat niet vast dat art. 47 AWR wordt ge-
schonden en dienen dwangsommen achterwege te blijven. 
 
Dat is ook de reden geweest dat de voorzieningenrechter op het mo-
ment dat een belastingplichtige nog geen positie had bepaald, oftewel 
niet had erkend of had ontkend een rekening te hebben aangehou-
den, in eerdere instantie een tweeledige beslissing nam.  
 
Zo besliste Rechtbank 's-Gravenhage op 27 november 201125 dat 
gedaagde binnen veertien dagen na betekening van het vonnis op het 
formulier 'Verklaring in het buitenland aangehouden bankreke-
ning(en)' moest verklaren of hij ná 31 december 1995 buitenlandse 
rekeningen heeft aangehouden dan wel aanhoudt, waarbij (voor zo-
ver van toepassing) opgaaf moest worden gedaan van die rekeningen 
door het beantwoorden van de vragen op het formulier 'Opgaaf in het 
buitenland aangehouden bankrekening(en)' en het verstrekken van 
de op dit formulier vermelde documenten, waaronder kopieën van 
alle afschriften van de betreffende bankrekeningen over de periode 1 
januari 1996 tot en met 1 januari 2000. 
 
 
11.4. Wat kan verder aan toepassing van een civiele 

dwangsom in de weg staan? 

 

Zoals in hoofdstuk 10 is besproken, kennen wij sinds 1 juli 2011 het 
nieuwe art. 52a AWR. Daarin is bepaald dat indien niet of niet volle-
dig is voldaan aan de verplichtingen van artt. 41, 47, 47a, 49 en 52 
AWR de inspecteur een informatiebeschikking kan afgeven. Pas na 
afgifte van een informatiebeschikking en nadat deze onherroepelijk is 
komen vast te staan treedt de omkering in werking.  
 
In het vierde lid van art. 52a AWR is vastgesteld dat de Belasting-
dienst nog steeds de mogelijkheid heeft om met een kortgedingpro-
cedure bij de civiele rechter op straffe van een dwangsom de nako-
ming af te dwingen van voornoemde fiscale verplichtingen.  
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In de literatuur is reeds de vraag gesteld of het uiteindelijke doel van 
art. 52a AWR, te weten het bieden van rechtsbescherming, met het 
opnemen van het vierde lid nog wel langer wordt gewaarborgd. Zo 
stellen America en Waaijer onder meer de vraag of het niet in strijd is 
met de algemene beginselen van behoorlijk bestuur indien een in-
specteur van de civiele weg gebruik maakt indien er nog geen onher-
roepelijke informatiebeschikking is.26 
 
In de tweede nota van wijziging ter zake van de invoering van art. 
52a, lid 4, AWR wordt opgemerkt:  
 
"In het vierde lid van art. 52a van de AWR is uitdrukkelijk opgeno-

men dat de inspecteur zich kan wenden tot de burgerlijke rechter om 

nakoming van een verplichting in bepaalde gevallen met behulp van 

een dwangsom af te dwingen. Voor de inspecteur blijft de kortge-

dingprocedure voor de burgerlijke rechter onmisbaar in bijzondere 

gevallen, namelijk wanneer iedere medewerking wordt geweigerd. 

Het opnemen van een uitdrukkelijke bepaling dienaangaande op deze 

plek beoogt zeker te stellen dat door dit voorstel niets verandert aan 

de bestaande mogelijkheden die dit middel de Belastingdienst 

biedt."27  
 
Wanneer is nu sprake van zo'n bijzonder geval? Uit voormelde passa-
ge kan worden opgemaakt dat daarvoor in ieder geval vereist is dat 
iedere medewerking wordt geweigerd. Indien wij echter het antwoord 
van de staatssecretaris op Kamervragen over belemmeringen in de 
aanpak van 'zwartspaarders' mogen geloven, wil hij coûte que coûte 
meer gebruik maken van de civiele dwangsomprocedure.28 Rechtbank 
's-Gravenhage lijkt er ook van uit te gaan dat van weigering van ie-
dere medewerking reeds sprake is indien een belastingplichtige niet 
alle informatie heeft verstrekt die hij zou kunnen en moeten ver-
strekken, ongeacht de daaraan ten grondslag liggende reden(en).29 
Terecht werpen America en Waaijer de vraag op of van het weigeren 
van iedere medewerking reeds sprake kan zijn indien nog geen spra-
ke is van een onherroepelijke informatiebeschikking of er zelfs niet 
een is vastgesteld. Zij merken op dat in art. 52a, lid 4, AWR ten on-
rechte geen (vaste) volgorde is opgenomen voor het gebruik van de 
publieke of civiele weg.  
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Onder punt 5 van hun publicatie bepleiten zij dat het vierde lid be-
perkt moet worden geïnterpreteerd, dit omdat anders de gewenste 
rechtsbescherming niet wordt geboden. De bezwaar- en beroepsmo-
gelijkheid zou op die manier immers illusoir worden gemaakt. Boven-
dien is het de op fiscaal gebied minder deskundige burgerlijke rechter 
die een oordeel moet vellen, terwijl toewijzing tot onomkeerbare ge-
volgen leidt. Als de inspecteur beschikt over de gegevens kan hij deze 
gebruiken. Belanghebbende kan dat niet verhinderen.30  
 
In de zaak die speelde voor Rechtbank Rotterdam, waarbij het aan-
geschreven trustkantoor niet mee wilde werken naar aanleiding van 
een aankondiging van een onderzoek als bedoeld in het eerste lid van 
art. 8 WIB, waartegen geen bezwaar of beroep openstaat, werd de 
vordering om toch medewerking te verlenen toegewezen met de vol-
gende overweging:  
 
"Toewijzing van de vordering leidt, anders dan het trustkantoor aan-

voert, niet tot onomkeerbare gevolgen. Indien er sprake is van on-

rechtmatig handelen door de Staat kan het trustkantoor de daardoor 

geleden schade van de Staat vorderen. Niet valt in te zien dat deze 

remedie ontoereikend zou zijn. De gevorderde dwangsommen zullen 

worden toegewezen en het vonnis zal uitvoerbaar bij voorraad wor-

den verklaard."31  
 
De rechtbank merkte op dat de rechtmatigheid na het verrichte on-
derzoek aan de orde komt. De Hoge Raad heeft drie jaar eerder ove-
rigens al beslist dat het onderzoek niet reeds onrechtmatig is, indien 
achteraf zou blijken dat de resultaten daarvan niet aan de verzoe-
kende autoriteit kunnen worden meegedeeld. Daarvoor dient immers 
het bezwaar en beroep tegen de kennisgeving.32  
 
Indien de kennisgeving echter pas na de verstrekking aan het buiten-
land wordt verzonden is het vraag of alsdan geen onomkeerbare ge-
volgen zullen intreden.  
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Dat was voor de voorzieningenrechter van Rechtbank Breda op 15 
maart 201233 dan ook reden te oordelen dat nog geen uitvoering aan 
de bestreden besluiten mocht worden gegeven, omdat anders een en 
ander in een latere fase van het geding door de staatssecretaris (bij 
het nemen van de beslissingen op de bezwaarschriften) of de recht-
bank (oordelend in de bodemprocedure) niet meer kan worden her-
steld. Volgens de rechtbank moet de uitvoering van de bestreden 
besluiten daarom voorshands prematuur worden geacht. De recht-
bank acht daarbij ook van belang dat de staatssecretaris tijdens de 
hoorzitting heeft gezegd dat de wettelijke grondslag van de bestreden 
besluiten mogelijk nog wordt gewijzigd. De rechtbank wijst de ver-
zoeken toe en schorst de bestreden besluiten tot twee weken na de 
verzending van de beslissingen op bezwaar. 
 
Dat pas van een civiel kort geding gebruik zou mogen worden ge-
maakt als er een onherroepelijke informatiebeschikking is, stoelen 
America en Waaijer bovendien op de beginselen van behoorlijk be-
stuur, daarbij verwijzend naar het arrest van de Hoge Raad uit 
1986.34 In dat arrest oordeelde de Hoge Raad dat de inspecteur bij de 
uitoefening van de hem in art. 47 AWR toegekende bevoegdheid is 
gebonden aan de beginselen van behoorlijk bestuur. Meer in het bij-
zonder wijzen zij op het fair play-beginsel, zorgvuldigheidsbeginsel en 
het evenredigheidsbeginsel. 
 
Indien de Belastingdienst er welbewust voor kiest geen informatiebe-
schikking vast te stellen en/of de uitkomst van een procedure ter 
zake van die beschikking niet af te wachten, zou in een civiele proce-
dure de zaak van De Pina-Helmond van 9 juli 199035 nog kunnen 
worden aangehaald. In die zaak had een woonwagenbewoner zijn 
woonwagen op een stuk grond van de gemeente staan in strijd met 
de Woonwagenwet. De gemeente begon een procedure op grond van 
onrechtmatige daad en vorderde dat de woonwagen verwijderd werd 
op last van een dwangsom. De gemeente zag er aldus bewust vanaf 
om met gebruikmaking van haar publiekrechtelijke bevoegdheden op 
basis van de Woonwagenwet te bewerkstelligen dat de woonwagen 
werd verwijderd.  
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Daardoor miste de eigenaar de rechtsbescherming die hij krachtens 
de toen gelden Wet AROB genoot, waarbij de gemeente gehouden 
was een alternatieve plaats aan te bieden.36 Indien de inspecteur de 
uitkomst van de bezwaar- en/of beroepsprocedure ter zake van een 
informatiebeschikking niet afwacht, kan eveneens worden gesteld dat 
daarmee de rechtsbescherming van art. 52a AWR wordt ontzegd. 
 
Hetgeen ik in de eerdere publicaties nog heb gemist, is (het antwoord 
op) de vraag of er sinds de invoering van de informatieschikking nog 
wel een spoedeisend belang is dat maakt dat de civiele weg kan of 
moet worden bewandeld. Zoals ook in hoofdstuk 10 is besproken, 
schort het opleggen van de informatiebeschikking immers de aan-
slagtermijn op. Eerder was er altijd wel een aanslagtermijn die op 
korte termijn dreigde te verstrijken op grond waarvan een spoedei-
send belang werd aangenomen om informatie via de civiele weg af te 
dwingen, maar is dat spoedeisend belang er nog wel indien die ter-
mijn is opgeschort? Voor wat betreft de reguliere navorderingstermijn 
mijns inziens niet. Anders ligt dat misschien voor de verlengde na-
vorderingstermijn, waarbij de Belastingdienst op het moment dat er 
aanwijzingen bestaan voortvarend dient te handelen en het de vraag 
is of een bezwaar- of beroepsprocedure over een informatiebeschik-
king maakt dat de fiscus op dat moment stil mag blijven zitten. Dan 
zou de fiscus er mijns inziens voor kunnen kiezen een aanslag ter 
behoud van rechten op te leggen. Als dan na het onherroepelijk wor-
den van de informatiebeschikking blijkt dat de navorderingsaanslagen 
tot een te laag bedrag zijn vastgesteld zou de fiscus wellicht op grond 
van een nieuw feit of de kwade trouw een aanvullende navorderings-
aanslag kunnen opleggen. De termijn voor de aanslagtermijn blijft 
immers wel opgeschort en wat de inspecteur (redelijkerwijs) niet kon 
weten, kan hem toch niet worden tegengeworpen, zeker niet nu de 
Europese jurisprudentie ertoe noopt dat hij zo voortvarend mogelijk 
een aanslag oplegt.37  
 

 

11.5. Informatie afdwingen bij derden  

 

De Belastingdienst bewandelt de civiele weg ook om informatiever-
strekking door een derde af te dwingen.  
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Een aanbieder van een geldtransactiedienst (EMS) werd een vorde-
ring op grond van art. 53 AWR uitgereikt tot het verschaffen van een 
aantal transactiegegevens van buitenlandse credit- en debitcards. Dit 
verzoek werd gedaan, omdat de Belastingdienst Nederlandse belas-
tingplichtigen met een buitenlands vermogen wil opsporen. Hiervoor 
zou het noodzakelijk zijn dat de Belastingdienst inzage krijgt in trans-
actiegegevens van buitenlandse credit- en debitcards. De vraag of de 
aanbieder gehouden is de gevorderde gegevens te verstrekken, be-
antwoordde Rechtbank Amsterdam bevestigend. De aanbieder be-
twistte het spoedeisend belang en de aanbieder meende dat het ka-
rakter van de vordering de toewijzing in kort geding in de weg staat. 
Verder voerde de aanbieder aan dat de Belastingdienst het verzoek 
om informatie ten onrechte heeft gedaan en dat honorering daarvan 
in strijd is met art. 6 EVRM. Daarnaast was de aanbieder van mening 
dat inwilliging van het verzoek een met art. 8 EVRM, art. 10 Grond-
wet en de Wet bescherming persoonsgegevens strijdige inbreuk op 
het recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van de be-
trokken personen met zich brengt.  
 

Ook achtte de aanbieder het gedane verzoek in strijd met de algeme-
ne beginselen van behoorlijk bestuur. Ter terechtzitting van 25 okto-
ber 2011 heeft de aanbieder nog aangevoerd dat het verzoek de 
reikwijdte van art. 53 AWR overtreft, dat de aanbieder voor het ver-
strekken van de gevraagde gegevens afhankelijk is van een andere 
partij, te weten Omnipay, en dat niet zeker is dat deze onderneming 
de gegevens voor afgifte aan de Belastingdienst ter beschikking wil 
stellen. Verder heeft de aanbieder op die terechtzitting aangevoerd 
dat het verzoek van de Belastingdienst zal leiden tot strijdigheid met 
het bepaalde in art. 48, lid 2, AWR en heeft nogmaals gewezen op 
strijdigheid met art. 8 EVRM. Subsidiair heeft de aanbieder aange-
voerd dat het verstrekken van gegevens dient te worden beperkt tot 
die gegevens en inlichtingen waarvan vaststaat dat deze redelijker-
wijs gerelateerd zijn aan het door de Belastingdienst beoogde doel, 
en meer subsidiair dat verstrekking slechts dient te worden toege-
staan onder de voorwaarde dat de niet voor het beoogde doel te ge-
bruiken gegevens door de Belastingdienst worden vernietigd. De 
voorzieningenrechter stelde voorafgaand aan de beoordeling vast dat 
ter terechtzitting van 25 oktober 2011 is gebleken dat de aanbieder 
over de gegevens beschikt. Dat de aanbieder daarvoor (mede) af-
hankelijk is van een derde, maakt voor de rechtbank kennelijk geen 
verschil. Zulks is opmerkelijk te noemen, gezien hetgeen hiervoor is 
besproken in paragraaf 3. Immers slechts indien een derde over de 
gegevens kan beschikken, kan een verplichting tot overlegging wor-
den aangenomen.  



De voorzieningenrechter merkte verder op dat partijen ter terechtzit-
ting van 25 oktober 2011 overeengekomen zijn dat zij ingeval van 
een toewijzend vonnis in onderling overleg een nadere detaillering 
zullen overeenkomen van de gegevens waarop het verzoek van de 
Belastingdienst betrekking heeft en een regeling zullen treffen voor 
de vernietiging van de niet voor het door de Belastingdienst beoogde 
doel te gebruiken gegevens. De eerste verweren worden afgewezen 
met het volgende oordeel:  
 

"Het verzoek van de Belastingdienst heeft betrekking op nakoming 

van verplichtingen ten dienste van de belastingheffing; niet om be-

wijsvergaring in een strafzaak of voor bestuurlijke boete-oplegging. 

De enkele mogelijkheid dat de gegevens vervolgens alsnog voor 

laatstgenoemde doeleinden zullen worden gebruikt staat niet aan 

nakoming van de verplichting tot medewerking aan de vaststelling 

van de juiste omvang van de belastingaanslag in de weg. Of de gege-

vens die EMS in dit kader op verzoek van de Belastingdienst zal ver-

strekken gebruikt mogen worden in een eventueel strafrechtelijk on-

derzoek staat niet hier maar in een eventuele latere strafzaak ter 

beoordeling."  
 

De rechtbank leest in art. 53 AWR een inperking, die volgens de pri-
vacyregelingen is toegestaan. Een uitleg van het subsidiariteitsbegin-
sel inhoudende dat een wettelijke verplichting tot verstrekking van op 
derden betrekking hebbende gegevens slechts mogelijk is indien 
daarbij wordt bepaald dat eerst dient te worden gepoogd die gege-
vens van betrokkene zelf te verkrijgen, zoals door de aanbieder be-
toogd, wordt door de voorzieningenrechter niet aanvaard. Aangezien 
de Belastingdienst aanvoert dat eerst na ontvangst van de betreffen-
de gegevens kan worden geconcludeerd welke daarvan nodig zijn 
voor het door haar beoogde doel en tegen het maken van een voor-
selectie door de aanbieder geen bezwaar bestaat, kan naar het oor-
deel van de voorzieningenrechter niet worden geconcludeerd dat de 
Belastingdienst haar bevoegdheid verder gebruikt dan redelijkerwijs 
noodzakelijk is voor het door haar beoogde doel. Ook de overige we-
ren worden van de hand gewezen. De zaak is pro forma aangehouden 
tot 1 december 2011. Op deze datum konden partijen de voorzienin-
genrechter berichten of zij in onderling overleg tot een regeling waren 
gekomen en zo ja, op welke wijze zij die regeling in een vonnis wilden 
zien vastgelegd dan wel dat een nadere behandeling noodzakelijk zou 
zijn.  
 
 
 
 



Naar ik thans aanneem zijn partijen tot algehele overeenstemming 
gekomen, waarbij met publicatie van het tussenvonnis kon worden 
volstaan in april 2012.38  
 
Overigens betrof dit niet de eerste aanbieder van geldtransactiedien-
sten, die in het kader van een derdenonderzoek een vordering ont-
ving. Op 14 oktober 2011 diende Rechtbank Amsterdam zich namelijk 
al te buigen over een vordering gericht aan aanbieder GWK.39 Op 4 
januari 2011 kreeg GWK het verzoek alle gegevens te verstrekken 
met betrekking tot 'Mr. Pay-diensten' die zijn afgenomen door vier 
met name genoemde personen over de periode 1 januari 2007 tot en 
met 31 december 2010. De verweren werden hier op gelijke grond 
afgedaan als hiervoor omschreven.  
 
Een zaak die eveneens voor Rechtbank Amsterdam diende is de zaak 
van Tradman Netherlands B.V., een trustkantoor.40  
 
Over de periode 1994 tot eind 2006 was X cliënt geweest van Trad-
man voor het administratieve beheer en bestuur van de Muvabi 
Groep, waarvan X aandeelhouder was. Vanaf eind 2004 is een groot 
aantal vennootschappen van de groep gefailleerd. De FIOD heeft X en 
de Muvabi Groep aan een onderzoek onderworpen en de opgespoorde 
informatie ter beschikking gesteld aan de inspecteur. Begin 2008 
stellen de ontvanger en de inspecteur een derdenonderzoek in bij de 
stichting derdengelden van Tradman en vervolgens bij Tradman zelf, 
dit alles om gegevens van X boven tafel te krijgen. De ontvanger en 
inspecteur spanden een kort geding aan tegen Tradman en vorderen 
haar volledige en onvoorwaardelijke medewerking aan een onderzoek 
naar haar administratie. De rechtbank oordeelde dat het vermoeden 
is gerechtvaardigd dat zich op de computer van Tradman gegevens 
bevinden die van belang kunnen zijn voor de belastingheffing van X 
of aan hem gerelateerde rechtspersonen. De door de fiscus gestelde 
waarborgen begrensden in voldoende mate de Belastingdienst om de 
eventueel gevonden gegevens in verdere onderzoeken te gebruiken. 
Deze waarborgen waren als volgt:  
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"Tradman krijgt in de eerste plaats de mogelijkheid binnen tien dagen 

nadat de images zijn gemaakt schriftelijk gemotiveerd aan te geven 

welke gegevens volgens haar zijn gewisseld tussen haar en een ge-

heimhouder, waarop als de gegevens zich bij de geheimhouder zou-

den bevinden, art. 53a AWR en/of art. 63 Invorderingswet 1990 van 

toepassing zou zijn ("geprivilegieerde gegevens"). Deze gegevens 

zullen door Tradman aan de betreffende geheimhouder worden voor-

gelegd met de vraag of zij onder het verschoningsrecht van Tradman 

vallen dat is afgeleid van het verschoningsrecht van de geheimhou-

der. Indien de geheimhouder binnen twee weken gemotiveerd aan-

geeft dat de gegevens onder het verschoningsrecht van Tradman val-

len dat is afgeleid van het verschoningsrecht van de geheimhouder, 

worden zij buiten het onderzoek geplaatst, totdat bij onherroepelijk 

vaststaande rechterlijke uitspraak is bepaald dat het oordeel van de 

geheimhouder onjuist is, dan wel de geheimhouder zijn oordeel her-

roept. In de tweede plaats krijgt (een vertegenwoordiger van) Trad-

man de mogelijkheid om mee te kijken wanneer de Belastingdienst 

het onderzoek aan de hand van de image(s) en back up verricht. 

Tradman zal steeds minimaal drie dagen van tevoren worden geïn-

formeerd over de tijdstippen waarbinnen onderzoek zal worden ver-

richt. Tradman kan tijdens het onderzoek aangeven wanneer naar 

haar oordeel geprivilegieerde gegevens raadpleegbaar worden. Deze 

gegevens zullen door Tradman aan de betreffende geheimhouder 

worden voorgelegd met de vraag of zij vallen onder het verschonings-

recht van Tradman dat is afgeleid van het verschoningsrecht van de 

geheimhouder. Indien de geheimhouder binnen twee weken gemoti-

veerd aangeeft dat de gegevens onder het verschoningsrecht van 

Tradman vallen dat is afgeleid van het verschoningsrecht van de ge-

heimhouder, worden ook zij buiten het onderzoek geplaatst, totdat bij 

onherroepelijk vaststaande rechterlijke uitspraak is bepaald dat het 

oordeel van de geheimhouder onjuist is, dan wel de geheimhouder 

zijn oordeel herroept." 
 
Voorts zegde de fiscus toe om de images zoveel mogelijk buiten kan-
tooruren te maken, de images te verzegelen en in een kluis te bewa-
ren en om alles na afloop terug te geven. 
 
Tradman en de fiscus werden het niet eens over de te volgen han-
delwijze met betrekking tot de stukken die mogelijk onder het ver-
schoningsrecht van geheimhouders vallen. De fiscus stelde voor om 
bij het aantreffen van 'geheimhoudergegevens' de geheimhouder 
twee weken de tijd te geven om zijn bezwaren kenbaar te maken en 
om de gegevens aan de rechter voor te leggen indien een verschil 
van mening zou ontstaan.  



Tradman ging niet akkoord met dit voorstel en spande op haar beurt 
een kort geding aan tegen de Belastingdienst. Tradman vorderde een 
toezegging van de Belastingdienst dat zij stukken die mogelijk onder 
een geheimhoudingsplicht vallen eerst aan de geheimhouder ter 
goedkeuring mocht voorleggen voordat de stukken ter inzage werden 
verstrekt aan de fiscus. In het geval dat de geheimhouder zijn goed-
keuring onthield, moest de fiscus van inzage afzien. 
 
De voorzieningenrechter verplichtte de Belastingdienst om geheim-
houdergegevens voor te leggen aan de geheimhouder en om het oor-
deel van de geheimhouder af te wachten voordat kennis zou worden 
genomen van de inhoud. Bij bezwaren mocht de fiscus de stukken 
niet inzien, tenzij hij een veroordelende rechterlijke uitspraak kon 
overleggen. Wel mocht de fiscus de adresgegevens van alle docu-
menten die tussen het trustkantoor en een geheimhouder gewisseld 
waren vastleggen. Dat leverde geen schending op van een afgeleid 
verschoningsrecht omdat geen inhoudelijke informatie werd prijsge-
geven die de geheimhouder als zodanig wordt toevertrouwd. In hoger 
beroep werd dit vonnis bekrachtigd. 
 
Uiteindelijk moest de Hoge Raad er op 27 april 2012 aan te pas ko-
men.41 In r.o. 3.5.3. e.v. oordeelde de Hoge Raad:  
 
"(…) de belastingplichtige mag weigeren te voldoen aan de verplich-

tingen die art. 47 AWR hem oplegt met een beroep op de vertrouwe-

lijkheid van zijn contacten met de door hem benaderde geheimhou-

der. Het is immers van groot belang dat een ieder de mogelijkheid 

heeft om vrijelijk een vertrouwenspersoon te raadplegen, zonder 

vrees voor openbaarmaking van hetgeen aan die vertrouwenspersoon 

in diens hoedanigheid wordt toevertrouwd. Dit belang, dat voor de 

geheimhouder erkenning vindt in het hiervoor in 3.5.1 bedoelde ver-

schoningsrecht, zou onaanvaardbaar worden geschaad indien ieder 

die een geheimhouder wil raadplegen niet vrijelijk en zonder vrees 

voor openbaarmaking kopieën zou kunnen bewaren van hetgeen hij 

aan de geheimhouder heeft toevertrouwd en hetgeen de geheimhou-

der hem heeft meegedeeld (vgl. HR 19 november 1985, LJN AC9105, 

NJ 1986/533). Derhalve moet worden aangenomen dat ook de belas-

tingplichtige in zoverre mag weigeren aan de verplichtingen van art. 

47 AWR te voldoen met een beroep op de vertrouwelijkheid van zijn 

contacten met een geheimhouder. De belastingdienst moet wel in de 

gelegenheid zijn het noodzakelijke te doen om de bewering van de 

belastingplichtige, dat het om zodanige contacten gaat, op aanneme-

lijkheid te toetsen (HR 19 november 1985 voornoemd). 
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3.5.4. Een administratiekantoor dient te voldoen aan de verplichtin-

gen van art. 47 AWR ten behoeve van de belastingheffing van derden 

(art. 53 AWR). Een zodanig kantoor behoort niet tot de geheimhou-

ders genoemd in art. 53a AWR. Indien een geheimhouder administra-

tie aan een zodanig kantoor heeft toevertrouwd, kan dat kantoor zich 

beroepen op een afgeleid verschoningsrecht voor zover het betreft 

informatie waarvoor de geheimhouder mogelijk een verschonings-

recht toekomt. Het is dan aan de geheimhouder om te beoordelen of 

voor het inroepen van dat verschoningsrecht daadwerkelijk aanleiding 

is. Dit (afgeleid) verschoningsrecht kan zich ook uitstrekken tot de 

namen en adresgegevens van cliënten met wie de geheimhouder in-

formatie heeft uitgewisseld. Indien het administratiekantoor echter de 

administratie van een belastingplichtige, niet zijnde een geheimhou-

der, onder zich heeft en zich daarin stukken bevinden die deze belas-

tingplichtige met een geheimhouder heeft uitgewisseld, kan het zich 

te dien aanzien niet beroepen op een van de geheimhouder afgeleid 

verschoningsrecht. Wel kan het — onverminderd mogelijke acties van 

de geheimhouder zelf tegen de aangifte of inzage — een beroep doen 

op het hiervoor in 3.5.3 bedoelde recht van de belastingplichtige. Nu 

de belastingplichtige die een beroep op vertrouwelijkheid doet als 

hiervoor in 3.5.3 bedoeld noodzakelijkerwijze bekend is, zal ook het 

administratiekantoor bekend moeten maken voor welke belasting-

plichtige dit beroep op vertrouwelijkheid wordt gedaan. Bovendien zal 

het administratiekantoor, op gelijke voet als een belastingplichtige, 

de belastingdienst de gelegenheid moeten geven om zijn bewering 

dat de desbetreffende informatie contacten tussen die belastingplich-

tige en een geheimhouder betreft, op aannemelijkheid te toetsen. 

Deze toetsing kan in voorkomend geval worden opgedragen aan een 

neutrale derde, bijvoorbeeld een notaris. De van weerszijden gedane 

voorstellen in het onderhavige geval voorzien echter niet in deze mo-

gelijkheid." 
 
Alhoewel de Belastingdienst bereid is in dit soort onderzoeken toe-
zeggingen te doen en waarborgen te geven omtrent de reikwijdte en 
strekking van het onderzoek alsmede omtrent het gebruik van de te 
verstrekken informatie, blijft het opmerkelijk dat het verzoek in de 
onderhavige zaak de gehele administratie van het trustkantoor be-
treft, terwijl feitelijk wordt gezocht naar informatie van twee concrete 
personen en hun rechtspersonen. Daarmee rijst de vraag welke in-
formatie behoort tot de administratie van het trustkantoor.  
 
 
 
 



Zoals De Bont reeds opmerkte maakt het feit dat een trustkantoor de 
directie voert over een vennootschap, nog niet dat kan worden ge-
zegd dat de administratie van die vennootschap in zijn geheel be-
hoort tot de administratie van het trustkantoor, ook al meent het Mi-
nisterie van Financiën van wel op grond van paragraaf 8 van het Be-
sluit Fiscaal Bestuursrecht.42 
 

 

11.6. Ten slotte 

 

Zoals in de inleiding al is verkondigd en ook volgt uit de hiervoor op-
genomen rechtspraak, boekt de Belastingdienst successen met het 
bewandelen van de civiele weg voor het afdwingen van de verstrek-
king van fiscale informatie. Er lijkt de Belastingdienst geen strobreed 
in de weg te worden gelegd. Toch zijn er gevallen denkbaar, waarbij 
de civiele weg niet gevolgd zou kunnen (moeten) worden, althans 
niet succesvol.  
 
Daarbij kan worden gedacht aan het feit dat wel aan de informatie-
verplichting is voldaan of in ieder geval niet kan worden gesteld dat 
door feitelijk geen gegevens te verstrekken daaraan niet zou zijn vol-
daan. Het is niet aan de civiele rechter om aan te nemen dat een be-
lastingplichtige over informatie kan beschikken. Dat oordeel is voor-
behouden aan de belastingrechter. De civiele rechter kan slechts een 
dwangsom opleggen indien onomstotelijk vaststaat dat iemand over 
informatie kan beschikken.  
 
Dat is immers geen discussie die uiteindelijk in de executiefase over 
een dwangsom moet worden gevoerd. Ook kunnen de beginselen van 
behoorlijk bestuur maken dat de civiele weg niet langer bewandeld 
kan worden. En wat te denken van de vraag of er nog wel langer een 
spoedeisend belang is met de komst van de informatiebeschikking. 
De civiele weg dient slechts gevolgd te worden als 'laatste redmiddel' 
bij querulanten en niet bij iemand die slechts rechtsbescherming wil 
genieten. Met de dwangsom moet prudent worden omgesprongen. De 
beste stimulans zou een fiscale regeling zijn.  
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Hoofdstuk 12  
 
De Kostenbeschikking  

 

mr. Annabel Vissers 

 

 

 

12.1. Inleiding 

 

In hoofdstuk 10 is uitgebreid aandacht besteed aan de informatiebe-
schikking, welke betrekking heeft op informatieverzoeken betreffende 
de 'eigen' belastingheffing. De wetgever heeft ervoor gekozen met de 
invoering van het wetsvoorstel rechtsbescherming bij controlehande-
lingen van de fiscus op 1 juli 2011 tevens de figuur van de kostenbe-
schikking te introduceren. De kostenbeschikking biedt in vergelijking 
met de informatiebeschikking, slechts beperkte rechtsbescherming nu 
het een toetsing - van het informatieverzoek - achteraf betreft. Hoe-
wel de nadruk van het wetsvoorstel altijd heeft gelegen op de invoe-
ring van de informatiebeschikking, is de kostenbeschikking op drie 
plaatsen in de wet terug te vinden. De reikwijdte is derhalve aanzien-
lijk.  
 
De kostenbeschikking is oorspronkelijk 'ontwikkeld' voor informatie-
verzoeken aangaande de belastingheffing van derden. Het is dan ook 
niet verwonderlijk dat de kostenbeschikking is terug te vinden in art. 
53, lid 5, AWR. In het oorspronkelijke wetvoorstel is met betrekking 
tot geschillen over de reikwijdte van de administratie- en bewaar-
plicht voorgesteld de 'rechtsgang' van de informatiebeschikking open 
te stellen. In het kader van het (politieke) compromis dat werd geslo-
ten om invoering van het wetsvoorstel mogelijk te maken, heeft men 
echter gekozen voor de invoering van de kostenbeschikking in art. 
52, lid 7, AWR. Een wijziging van de controlehandelingen in de invor-
deringssfeer viel daarentegen in eerste instantie buiten het bereik 
van het wetsvoorstel, maar inmiddels is de kostenbeschikking ook te 
vinden in art. 62a IW.1  
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12.2. De kosten(vergoedings)beschikking  

 

Art. 52, lid 7, en art. 53, lid 5, AWR luiden beide als volgt: 
 

"Ingeval een administratieplichtige een door de inspecteur op het 
eerste lid [van artikel 52 c.q. 53 AWR] gebaseerde verplichting is na-

gekomen maar van oordeel is dat de verplichting onrechtmatig is op-

gelegd, kan hij verzoeken om vergoeding van kosten die rechtstreeks 

verband houden met deze nakoming. De inspecteur beslist op dat 

verzoek bij voor bezwaar vatbare beschikking en kent een redelijke 

kostenvergoeding toe in geval van een onrechtmatig opgelegde ver-

plichting." 
 
Art. 62a IW komt hiermee (grotendeels) overeen met dien verstande 
dat de Invorderingswet logischerwijs spreekt van 'de ontvanger' waar 
in de AWR wordt gesproken over de inspecteur.  
 
De systematiek van de kostenbeschikking op aanvraag zorgt, in te-
genstelling tot die van de informatiebeschikking, voor rechtsbescher-
ming achteraf door toetsing van de rechtmatigheid van de opgelegde 
verplichting. Er moet derhalve eerst aan de verplichting worden vol-
daan alvorens de rechtmatigheid ervan kan worden beoordeeld.  
 
De 'beperkte rechtsbescherming' welke de kostenbeschikking biedt in 
vergelijking met de informatiebeschikking, is voornamelijk een uit-
vloeisel van het politieke compromis dat moest worden bereikt. De 
insteek van de indieners van het wetsvoorstel was om voor alle in-
formatieverzoeken van de fiscus de informatiebeschikking in te voe-
ren.2 Tegen dit voorstel werd echter geprotesteerd door de fiscus die 
zich op het standpunt stelde dat hierdoor teveel bezwaren (vooraf) 
ingediend zouden worden waardoor de aanslagregeling ernstige hin-
der zou ondervinden. Een compromis tussen de indieners van het 
wetsvoorstel en het Ministerie van Financiën werd gevonden door 
voor verzoeken die betrekking hebben op de heffing van derden 
'slechts' de kostenbeschikking in te voeren. Als argument voor deze 
keuze werd aangevoerd dat met betrekking tot de belastingheffing 
van derden, omkering en verzwaring van de bewijslast niet plaats-
vindt.3 Deze redenering gaat echter aan twee kanten mank. Enerzijds 
kan dit argument immers niet ten grondslag worden gelegd aan in-
voering van de kostenbeschikking in art. 52, lid 7, AWR en art. 62a 
IW.  
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Anderzijds kan een derde niet worden geconfronteerd met omkering 
en verzwaring, maar riskeert hij wel strafvervolging op grond van art. 
68, lid 1, AWR, wegens het niet verstrekken van informatie. Deze 
derde heeft dus een zelfstandig en zwaarwegend belang om aan het 
al dan niet terecht gedane verzoek te voldoen. Hoewel het in de prak-
tijk niet vaak zover komt, is de dreiging van deze sanctie over het 
algemeen reeds voldoende om de derde aan het informatieverzoek te 
laten voldoen. 
 
12.2.1. Art. 52, lid 7, AWR 

 

De kosten(vergoedings)beschikking van art. 52, lid 7, AWR heeft naar 
de letter van de wet betrekking op 'een door de inspecteur op het 
eerste lid gebaseerde verplichting'. Art. 52, lid 1, AWR luidt: 
 
"Administratieplichtigen zijn gehouden van hun vermogenstoestand 
en van alles betreffende hun bedrijf, zelfstandig beroep, of werk-

zaamheid naar de eisen van dat bedrijf, dat zelfstandig beroep of die 

werkzaamheid op zodanige wijze een administratie te voeren en de 

daartoe behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers 

op zodanige wijze te bewaren, dat te allen tijde hun rechten en ver-

plichtingen alsmede de voor de heffing van belasting overigens van 

belang zijnde gegevens hieruit duidelijk blijken." 
 

Het is opmerkelijk dat art. 52, lid 7, AWR verwijst naar de nakoming 
van een door de inspecteur op het eerste lid gebaseerde verplichting, 
nu de in het eerste lid vervatte verplichting - tot het voeren en bewa-
ren van een administratie - rechtstreeks voortvloeit uit de wet.4 In-
dien de inspecteur stelt dat sprake is van een schending van de ad-
ministratieplicht uit het eerste lid, kan de belastingplichtige die dit 
weerspreekt geen verzoek doen tot een kosten(vergoedings)beschik-
king. Enerzijds is geen sprake van nakoming van een door de inspec-
teur op het eerste lid van art. 52 AWR gebaseerde verplichting en 
anderzijds is het moeilijk voor te stellen dat de belastingplichtige kos-
ten heeft gemaakt om aan dit 'verzoek' te kunnen voldoen.  
 
Een verzoek tot een kosten(vergoedings)beschikking speelt derhalve 
slechts een rol indien de inspecteur - op grond van het eerste lid van 
art. 52 AWR - een bepaalde administratie- of bewaarplicht heeft 
voorgeschreven.  
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In dit licht kan worden gewezen op het voorbeeld dat wordt genoemd 
in de parlementaire geschiedenis van de ondernemer die op zichzelf 
een deugdelijke administratie voert maar moet overstappen op een 
duurder boekhoudprogramma dat hij niet nodig heeft, maar dat de 
controle door de fiscus vergemakkelijkt.5 
 
In wezen is sprake van een cirkelredenering. De kostenbeschikking 
van art. 52, lid 7, AWR kan slechts aan de orde zijn indien de inspec-
teur een instructie heeft gegeven op grond van het eerste lid van art. 
52 AWR. Daartoe lijkt de inspecteur naar de letterlijke tekst van de 
wet echter niet bevoegd. Indien de inspecteur (toch) een dergelijke 
instructie geeft - laten we gemakshalve uitgaan van het genoemde 
voorbeeld waarin de ondernemer die een deugdelijke administratie 
voert moet overstappen op een duurder computerprogramma om de 
controle te vergemakkelijken - zal dit doorgaans 'onrechtmatig' zijn, 
omdat hem deze bevoegdheid niet toekomt. De kostenvergoedings-
beschikking kan nu in beeld komen, ware het niet dat men aan een 
dergelijke instructie in beginsel niet zal behoeven te voldoen. Als 
hieraan niet wordt voldaan, wordt niet toegekomen aan de kostenbe-
schikking.  
 
Indien de administratieplichtige besluit 'vrijwillig' aan een instructie 
van de inspecteur mee te werken zou een kostenbeschikking aan de 
orde kunnen zijn. Het is echter maar de vraag of de administratie-
plichtige die vrijwillig meewerkt achteraf nog een verzoek kostenbe-
schikking zal indienen, omdat de administratieplichtige hiermee im-
mers het standpunt inneemt dat de instructie van de inspecteur 'on-
rechtmatig' was. Waarom zou men dan in eerste instantie aan de in-
structie voldoen? Ook in dat geval lijkt de kostenbeschikking - waarbij 
achteraf door de inspecteur een beslissing wordt genomen omtrent 
de te vergoeden kosten - geen bevredigende uitkomst te kunnen bie-
den. 
 
De Bont wijst in dit licht op de omslachtigheid van de kos-
ten(vergoedings)beschikking van art. 52, lid 7, AWR. Deze komt pas 
in beeld als de inspecteur een verplichting in het leven heeft geroe-
pen die in het eerste lid van art. 52 AWR niet kan worden ontdekt. 
Naar aanleiding van  een dergelijk verzoek zal derhalve - veelal zon-
der dat daadwerkelijk sprake is van gemaakte kosten - een verzoek 
moeten worden gedaan tot schadevergoeding, tegen welke afwijzing 
uiteindelijk zal kunnen worden geprocedeerd.  
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Een situatie die had kunnen worden voorkomen door de door de in-
specteur in het leven geroepen (en vastgelegde) verplichtingen aan 
te merken als een voor bezwaar vatbaar besluit.6 
 

12.2.2. Art. 53, lid 5, AWR 

 
De kostenvergoedingsbeschikking zoals neergelegd in art. 53, lid 5, 
AWR, heeft in tegenstelling tot de kostenbeschikking in art. 52, lid 7, 
AWR betrekking op informatieverzoeken en controlehandelingen wel-
ke de belastingheffing van derden betreffen, voor zover het niet be-
treft de heffing van belasting waarvan de inhouding aan degene tot 
wie het verzoek zich richt is opgedragen (de inhoudingsplichtige).7 In 
de procedure ter zake het verzoek om vergoeding van de kosten zal 
allereerst de (on)rechtmatigheid van het verzoek aan de orde komen. 
Bij onrechtmatigheid van het verzoek moeten de integrale, in rede-
lijkheid gemaakte kosten worden vergoed. In de tweede nota van 
wijziging wordt opgemerkt dat hierbij te denken valt aan de kosten 
die samenhangen met het onttrekken van bepaalde informatie aan 
(digitale) archieven, zoals de manuren die de administratieplichtige 
zelf heeft moeten besteden of kosten van een gespecialiseerd be-
drijf.8  
 
12.2.3. Art. 62a IW 

 

In de Invorderingswet komen we 'slechts' de kosten(vergoedings)be-
schikking tegen; de informatiebeschikking vinden we in deze wet niet 
terug. Het opnemen van de kostenbeschikking in de invorderingssfeer 
vormt een uitbreiding van het oorspronkelijke wetsvoorstel, waarin 
de rechtsbescherming in de invorderingssfeer buiten beschouwing 
bleef.9  
 
Dat het initiatiefwetsvoorstel van Dezentjé Hamming-Bluemink en 
Crone in eerste instantie geen wijziging van de Invorderingswet be-
vatte, is opvallend omdat de informatieverplichtingen in de invorde-
ringssfeer sterk lijken op die uit de AWR. De indieners motiveerden 
de afwezigheid van deze wijziging door te wijzen op het feit dat er 
binnen de invordering geen sanctie van omkering en verzwaring van 
de bewijslast gold waartegen bescherming nodig zou zijn.10  
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De Raad van State wees de indieners er echter op dat het niet vol-
doen aan de informatieverplichtingen uit de Invorderingswet óók 
strafrechtelijke sancties tot gevolg kan hebben. Hierdoor ontstaat een 
disbalans tussen de ontvanger en de informatieplichtige in de IW ter-
wijl deze binnen de AWR juist wordt verholpen door het initiatiefwets-
voorstel.11 Na het kritische advies van de Raad van State gaan de 
initiators overstag en wordt de kostenbeschikking, als 'minst ver-
gaande' maatregel voor de rechtsbescherming, in de vorm van 
art. 62a IW geïntroduceerd.12 
 
Het verschil in rechtsbescherming welke wordt geboden in de AWR en 
de IW zou in de praktijk een ongewenst gevolg kunnen hebben. In-
dien de inspecteur in de heffingsfase een informatieverzoek wil doen 
op grond van art. 47 AWR, is hij thans aangewezen op de informatie-
beschikkingsprocedure. Deze procedure kan echter worden omzeild 
door (alvast) een aanslag op te leggen. Vervolgens kan de ontvanger 
op grond van art. 58 IW verzoeken om de betreffende informatie ter-
wijl voor de belastingschuldige nu 'slechts' de weg van de kostenbe-
schikkingsprocedure openstaat. Op deze wijze kan de inspecteur door 
middel van enige 'samenspanning' met de ontvanger een informatie-
beschikking voorkomen. Alsdan kan worden gesteld dat het verzoek 
om informatie toch geacht moet worden van de inspecteur afkomstig 
te zijn en kan worden betoogd dat de facto van een informatiebe-
schikking sprake is.  
 
 

12.3. De procedure 

 
Wat opvalt is dat de kostenbeschikking, anders dan de informatiebe-
schikking, een beschikking op aanvraag is. In de tweede nota van 
wijziging bij het wetsvoorstel wordt hieromtrent opgemerkt: "op dit 
verzoek beslist de inspecteur op voor bezwaar vatbare beschikking."13 
Dit houdt in dat titel 4.1 van de Awb op de procedure van de kos-
ten(vergoedings)beschikking van toepassing is.14 De aanvraag tot het 
geven van een beschikking wordt op grond van art. 4:1 Awb schrifte-
lijk ingediend bij het bevoegde bestuursorgaan. Een kostenbeschik-
king op grond van art. 52, lid 7, of art. 53, lid 5, AWR wordt inge-
diend bij de inspecteur, terwijl een beschikking op grond van art. 
62a IW wordt ingediend bij de ontvanger. De aanvraag moet voldoen 
aan de in art. 4:2 Awb genoemde eisen.  
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Een interessante vraag is binnen welke termijn de aanvraag om een 
kostenbeschikking moet worden gedaan. Wat te denken van iemand 
die voldoet aan een (informatie)verzoek van de inspecteur of ontvan-
ger, waarbij aanzienlijke kosten worden gemaakt. Jaren later wijst 
een fiscalist hem op de mogelijkheid van de kostenbeschikking. Kan 
op dat moment de aanvraag kostenbeschikking alsnog worden ge-
daan? In beginsel is de aanvraag van een beschikking niet aan een 
termijn gebonden waardoor een (ver)late aanvraag mogelijk zou 
moeten zijn. Doelstelling van de indieners van het wetsvoorstel was 
om de schade die "de burger (…) heeft geleden doordat hij is gecon-
fronteerd met een verplichting die ten onrechte aan hem is opgelegd 

integraal te vergoeden."15 
 
In dit licht kan tevens worden gewezen op de situatie waarin het ver-
zoek van een administratieplichtige om een kostenbeschikking wordt 
afgewezen omdat er in de eerste periode geen daadwerkelijke kosten 
zijn gemaakt, terwijl op lange termijn wel degelijk aanzienlijke kosten 
worden gemaakt. Te denken hierbij valt aan het gebruik van een door 
de Belastingdienst aangewezen softwareprogramma dat in eerste 
instantie gratis is maar waarvoor later een kostbare licentie aange-
schaft moet worden. Op grond van art. 4:6 Awb kan na een geheel of 
gedeeltelijke afwijzing van een beschikking een nieuwe aanvraag 
worden ingediend, waarbij men nieuwe feiten of veranderde omstan-
digheden dient te vermelden. Gelet op de tekst van de wet en de ra-
tio van de kostenbeschikking lijkt ook een hernieuwde aanvraag van 
een kostenbeschikking derhalve mogelijk. 
 
Op grond van art. 4:12 Awb kan het bestuursorgaan toepassing van 
de artt. 4:7 en 4:8 Awb, die het bestuursorgaan verplichten om de 
aanvrager en de derde belanghebbende te horen, achterwege laten 
bij een beschikking die strekt tot het vaststellen van een financiële 
verplichting of aanspraak indien tegen die beschikking bezwaar kan 
worden gemaakt. Hiervan lijkt in het geval van de kostenbeschikking 
sprake. Nu het een 'kan-bepaling' betreft staat het de inspecteur of 
de ontvanger vrij de aanvrager op grond van art. 4:7 Awb in de gele-
genheid te stellen zijn of haar zienswijze naar voren te brengen in-
dien (i) de afwijzing zou steunen op gegevens over feiten en belan-
gen die de aangever betreffen, en (ii) die gegevens afwijken van ge-
gevens die de aanvrager ter zake zelf heeft verstrekt.  
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Derhalve is tevens relevant of de persoon ten laste van wie de betref-
fende informatie wordt verstrekt als belanghebbende bij de te nemen 
beschikking kan worden aangemerkt. Door de werking van 4:12 Awb 
heeft deze vraag beperkte betekenis voor de voorbereidingsfase van 
de beschikking nu art. 4:8 Awb, op grond waarvan het bestuursor-
gaan derde belanghebbenden in bepaalde gevallen moet horen, hier-
door buiten toepassing kan worden gelaten. Indien de kostenbeschik-
king echter is vastgesteld, is sprake van een besluit waartegen voor 
een belanghebbende de mogelijkheid van bezwaar openstaat. Onder 
belanghebbende moet op grond van art. 1:2 Awb verstaan: "degene 
wiens belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken." Een derde-
belanghebbende heeft in beginsel geen belang bij de vaststelling van 
de kosten, maar hij of zij kan wel belang hebben bij de vaststelling 
van de eventuele onrechtmatigheid van het verzoek. Dit is in bijzon-
der van belang indien de onrechtmatigheid van het verzoek gevolgen 
kan hebben voor het gebruik van de betreffende informatie ten aan-
zien van de belastingheffing van die derde.  
 
Op grond van art. 4:13 Awb moet de beschikking binnen een redelij-
ke termijn worden gegeven. Deze termijn is in ieder geval verstreken 
binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag. 
 
 
12.4. Welke kosten? 

 

Tijdens de parlementaire behandeling van het wetsvoorstel is opge-
merkt dat een vergoeding kan worden gevraagd ter zake van "de 
kosten die samenhangen met het (in retrospectief ten onrechte) na-

komen van een opgelegde verplichting". Het zal derhalve moeten 
gaan om in werkelijkheid gemaakte kosten welke (mits redelijk) inte-
graal zullen worden vergoed. In het voorgaande werden reeds de 
voorbeelden uit de totstandkomingsgeschiedenis genoemd, te weten, 
de kosten die worden gemaakt met het onttrekken van bepaalde in-
formatie aan of het aanpassen van (digitale) archieven en de onder-
nemer die een deugdelijke administratie voert en daarmee in beginsel 
voldoet aan zijn administratieplicht, maar moet overstappen op een 
duurder boekhoudprogramma dat de controle voor de fiscus verge-
makkelijkt.16  
 
Genoemde voorbeelden betreffen kosten die rechtstreeks verband 
houden met het - naar later komt vast te staan - onrechtmatige ver-
zoek.  
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Het is niet aanstonds duidelijk of kosten die voortvloeien uit een on-
terecht gegeven verzoek maar die niet direct verband houden met de 
naleving van het verzoek ook voor vergoeding in aanmerking komen. 
Hierbij valt onder andere te denken aan schade die wordt veroorzaakt 
door het beëindigen van zakelijke relaties alsook aan reputatieschade 
die voortvloeit uit het (onterecht) voldoen aan het informatieverzoek. 
Dergelijke 'gevolgschade' is bij verzoeken aan derden niet onaanne-
melijk. Volgens Muller komt dergelijke schade in aanmerking voor 
vergoeding.17 De indieners van het wetsvoorstel hebben immers ver-
meld dat het de bedoeling is om de schade die "de burger (…) heeft 
geleden doordat hij is geconfronteerd met een verplichting die ten 

onrechte aan hem is opgelegd, integraal te vergoeden."18 Het lijkt 
derhalve aannemelijk dat ook gevolgschade - mits voldoende onder-
bouwd en bepaalbaar - voor vergoeding in aanmerking kan komen.  
 
Pechler wijst er op dat met betrekking tot een verzoek om een kos-
tenvergoedingsbeschikking dezelfde regels zullen gelden als bij een 
verzoek om schadevergoeding in beroep bij de rechtbank op grond 
van art. 8:73 Awb.19 Dit houdt in dat het verzoek de zogenaamde 
'dubbele redelijkheidstoets' moet doorstaan. Allereerst moet het re-
delijk worden geacht dat de betrokkene zich van juridische bijstand 
voorziet en hiernaast moet de omvang van deze kosten ook als rede-
lijk worden aangemerkt. 
 
Tevens kan de vraag aan de orde komen of de kosten die moeten 
worden gemaakt voor het verkrijgen van een kos-
ten(vergoedings)beschikking voor vergoeding in aanmerking komen. 
Oftewel, kan de belanghebbende zijn (belasting)advieskosten die 
verband houden met de beoordeling van de onrechtmatigheid van het 
informatieverzoek meenemen in het kostenvergoedingsverzoek? Naar 
de letter van de wet lijkt het honorarium van de ingeschakelde advi-
seur niet te vallen onder kosten die 'rechtstreeks verband houden 
met de nakoming' van het informatieverzoek. Deze kosten vloeien 
wel voort uit het verzoek, maar houden in beginsel geen rechtstreeks 
verband met de nakoming hiervan.   
 
Mijns inziens zouden (ook) de kosten die samenhangen met de be-
oordeling van de kostenbeschikking en de aanvraag hiervan, voor 
vergoeding in aanmerking moeten komen.  
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Deze kosten zijn immers onderdeel van de schade die de burger heeft 
geleden door de onterechte oplegging van een verplichting. Hieronder 
vallen echter niet de (adviseurs)kosten die in de bezwaar- of be-
roepsfase eventueel nog moeten worden gemaakt. In de tweede nota 
van wijziging bij het wetsvoorstel is herover opgemerkt: 
 
"De regeling van de artikel 7:15 en 8:75 van de Awb, die betrekking 
heeft op vergoeding van bepaalde (adviseurs)kosten gemaakt tijdens 

de procedure van bezwaar en beroep bij de rechter, staat hier los van 

aangezien het hier om andere kosten gaat."20 
 

De kosten die samenhangen met de beoordeling en de aanvraag van 
de kostenbeschikking moeten in beginsel in aanmerking worden ge-
nomen bij het bepalen van de hoogte van het vergoedingsbedrag 
waarom in de aanvraag zal worden verzocht. Voor de (advi-
seurs)kosten die vervolgens nog worden gemaakt in bezwaar en be-
roep geldt dat men is aangewezen op de artt. 7:15 en 8:75 Awb, op 
grond waarvan de vergoeding wordt vastgesteld volgens 'karige' for-
faits die doorgaans niet de werkelijk gemaakte kosten dekken.21   
 
Indien kosten zoals voornoemd in de praktijk niet zullen worden toe-
gelaten in de kostenbeschikking omdat deze geen rechtstreeks ver-
band houden met de nakoming van het verzoek, vormt dit een aan-
zienlijke beperking van de 'bescherming' die de kostenvergoedings-
beschikking zou moeten bieden. De kosten die moeten worden ge-
maakt om bepaalde informatie aan de inspecteur te verstrekken - 
bijvoorbeeld de met het verzoek gemoeide manuren - wegen immers 
doorgaans niet op tegen de kosten van het verkrijgen van deze ver-
goeding. Beantwoording van de vraag welke kosten in de praktijk 
uiteindelijk als 'redelijke kosten' integraal voor vergoeding in aan-
merking komen is mijns inziens dus tevens relevant voor het prak-
tisch belang van de regeling van de kostenbeschikking. Indien het 
begrip 'redelijke kosten' immers in de praktijk restrictief wordt uitge-
legd zal naar verwachting maar sporadisch van de kostenbeschik-
kingsprocedure gebruik worden gemaakt, in ieder geval voor zover 
het belang daarbij is gelegen in het vergoed krijgen van de kosten.  
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12.5. Gevolgen onrechtmatigheid  

 

De tekst van de AWR en de IW 'spreekt' slechts over een mogelijke 
vergoeding van de kosten in het geval van een onrechtmatig verzoek. 
Wat er vervolgens met de middels een onrechtmatig verzoek door de 
inspecteur of ontvanger verkregen informatie dient te gebeuren wordt 
echter in het wetsartikel niet tot uiting gebracht. De indieners van het 
wetsvoorstel merkten hieromtrent op:  
 
"(…) van de belastingdienst mag worden verwacht dat hij informatie 
die hij heeft verkregen op grond van een onrechtmatig informatiever-

zoek niet werkelijk jegens de derde gebruikt. De wettelijke bevoegd-

heden zijn dan volgens de rechter kennelijk overschreden en van een 

betrouwbare overheid mag worden verwacht dat zij daarvan geen 

misbruik maakt."22 
 
De staatssecretaris is echter een minder verstrekkende opvatting 
toegedaan en hij verwijst hierbij naar het leerstuk "hoe om te gaan 
met onrechtmatig verkregen bewijs in fiscale aangelegenheden".23 Er 
is volgens de staatssecretaris geen grond om in de uitvoeringspraktijk 
anders om te gaan met dit leerstuk. Volgens hem is het derhalve:  
 
"Uiteindelijk de vraag wat er mag worden gedaan met informatie die 
niet rechtmatig is verkregen. Als de inspecteur meent dat er goede 

gronden zijn om die informatie te gebruiken, is het uiteindelijk aan de 

rechter om een afweging te maken."24  
 
Op de opvatting van de staatssecretaris valt het nodige af te dingen. 
In het geval van een kosten(vergoedings)beschikking betreft het im-
mers informatie die de inspecteur of de ontvanger - naar achteraf 
komt vast te staan - onrechtmatig heeft verkregen. De algemene 
beginselen van behoorlijk bestuur, in het bijzonder het zorgvuldig-
heidsbeginsel, zullen er derhalve in beginsel aan in de weg staan dat 
deze informatie vervolgens door de inspecteur in een procedure (je-
gens een derde) zal worden gebruikt. Anderzijds kan worden gewe-
zen op de Schutznorm (het relativiteitsvereiste), die  de beschermen-
de werking van normen beperkt tot diegenen die rechtstreeks door de 
schending van die norm in hun belang zijn geraakt. Volgens die leer 
wordt derhalve slechts diegene beschermd van wie de informatie on-
rechtmatig is verkregen. 
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Indien de weg van de kosten(vergoedings)beschikking ertoe kan lei-
den dat onrechtmatige verkregen informatie niet langer in een proce-
dure (jegens een derde) kan worden gebruikt, biedt dit een zelfstan-
dige reden voor het aanvragen van een kostenbeschikking. Wel is 
voor de aanvraag vereist dat er daadwerkelijk kosten in verband met 
het informatieverzoek zijn gemaakt omdat anders het primaire belang 
bij de kostenvergoedingsbeschikking ontbreekt.   
 
Nadat vast is komen te staan dat een bepaald verzoek onrechtmatig 
is gedaan en dat de gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking 
komen, zal doorgaans niet langer aan het verzoek behoeven te wor-
den voldaan. Denk bijvoorbeeld aan het geval waarin de inspecteur 
heeft verzocht om bepaalde gegevens op grond van art. 52 AWR te 
bewaren, terwijl later komt vast te staan dat dit verzoek onrechtma-
tig is. Nu het verzoek zonder rechtsgrond is gedaan, zal de admini-
stratieplichtige de gegevens niet langer behoeven te bewaren. Het-
zelfde geldt indien men op verzoek van de inspecteur overstapt op 
een ander (boekhoudkundig)programma, naar later blijkt ten onrech-
te. Het staat de administratieplichtige dan in beginsel vrij om weer 
over te stappen op het oude programma bijvoorbeeld omdat het 
goedkoper of gebruiksvriendelijker is.   
 
Indien middels een kostenbeschikking komt vast te staan dat een 
verzoek onrechtmatig is, kan niet langer nakoming van de belang-
hebbende worden gevergd. Het is aannemelijk dat de kostenbeschik-
kings(procedure) in de praktijk doorgaans zal worden ingezet om de 
gevolgen van het verzoek ongedaan te maken. Met de aanvraag van 
een kostenbeschikking kan derhalve worden gepoogd de onrechtma-
tig verkregen informatie voor de inspecteur dan wel de ontvanger 
onbruikbaar te maken voor de (hoofd)procedure. Daarnaast zou een 
belanghebbende via de aanvraag van een kostenbeschikking even-
eens kunnen bewerkstelligen dat niet langer aan het verzoek behoeft 
te worden voldaan.   
 
 
12.6. Civiele weg? 

 
Voor de invoering van de kostenbeschikking kon een belanghebbende 
de rechtmatigheid van een informatieverzoek van de inspecteur of de 
ontvanger 'slechts' door de civiele rechter laten toetsen door een ver-
klaring voor recht te vorderen.25  
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In tegenstelling tot een kostenbeschikking maakt een kort geding bij 
de civiele rechter het mogelijk voor de belanghebbende om vooraf 
duidelijkheid te krijgen omtrent de rechtmatigheid van het informa-
tieverzoek zodat hij weet of hij al dan niet aan het betreffende ver-
zoek moet voldoen. Na de invoering van de kostenbeschikking is het 
de vraag of de weg naar de civiele rechter nog kan worden bewan-
deld. Is hiermee immers geen adequate rechtsgang bij de bestuurs-
rechter gecreëerd zodat de rol van de civiele (rest)rechter uitgespeeld 
is? De volgende passage uit het advies van de Raad van State sugge-
reert dat de kostenbeschikking de civiele rechtsgang vervangt:  
 
"Het is juist dat thans ook al schadevergoeding kan worden geclaimd 
bij onrechtmatige overheidsdaad. De voorgestelde regeling biedt 

evenwel een eenduidige en makkelijk toegankelijke wettelijke voor-

ziening met beroep op de fiscale rechter. Thans staat alleen een pro-

cedure open bij de burgerlijke rechter: zo’n procedure brengt extra 

kosten voor betrokkene met zich. Het in eerste instantie voorleggen 

van een verzoek om kostenvergoeding aan de inspecteur zien wij als 

een nuttige voorfase die de mogelijkheid biedt dat beide partijen in 

die fase de zaak kunnen afwikkelen zonder dat de rechter eraan te 

pas hoeft te komen."26 
 
Niettemin is het antwoord op de vraag of de kostenbeschikking de 
weg naar de civiele rechter afsnijdt mijns inziens ontkennend. Om 
een kostenbeschikking dient door de belanghebbende zelf te worden 
verzocht nadat hij gehoor heeft gegeven aan een informatieverzoek 
van de inspecteur of de ontvanger. Vanaf het moment dat er is vol-
daan aan het informatieverzoek - en naar wij aannemen daarvoor 
kosten zijn gemaakt - staat er een bestuursrechtelijke rechtsgang 
open zodat het beginsel van formele rechtskracht de weg naar de 
civiele rechter blokkeert. Die laatste is niet meer bevoegd. Vóór dat 
moment is het niet mogelijk om een kostenbeschikking aan te vragen 
en is de bestuursrechtelijke rechtsgang vooralsnog afgesloten. In die 
periode is het voor de (derde)belanghebbende mogelijk om de 
rechtmatigheid van het informatieverzoek via een kort geding aan de 
civiele rechter voor te leggen. In het voorbeeld waarin een admini-
stratieplichtige belanghebbende wordt verzocht om over te stappen 
op een duur boekhoudprogramma kan het de voorkeur verdienen om 
dit verzoek vooraf door de civiele rechter te laten toetsen in plaats 
van het doen van een investering waarvan het onzeker is of die volle-
dig via een kostenbeschikking zal worden vergoed.  
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 Kamerstukken II 2009/10, 30 645, nr. 15, p. 4 (Advies RvS). 



Tevens kan worden gewezen op de situatie waarin aan een informa-
tieverzoek wordt voldaan, maar waarbij geen kosten worden ge-
maakt. In dat geval kan immers niet om een kostenbeschikking wor-
den gevraagd nu het financiële belang bij deze beschikking ontbreekt. 
Nu de bestuursrechtelijke rechtsgang is afgesloten zal de belangheb-
bende zich ook in dit geval tot de civiele rechter kunnen wenden. 
 
Ten slotte kan worden gewezen op art. 52a, lid 4, AWR waarin is be-
paald dat de inspecteur niettegenstaande de mogelijkheid om een 
informatiebeschikking te nemen, bevoegd is om nakoming van de 
fiscale informatieplichten bij de civiele rechter af te dwingen. Het zou 
van rechtsongelijkheid getuigen als de mogelijkheid om een kosten-
beschikking aan te vragen de weg naar de civiele rechter voor de 
rechtszoekende belanghebbende zou afsnijden terwijl in de omge-
keerde situatie de fiscus mag kiezen tussen een kort geding en het 
nemen van een informatiebeschikking. Bovendien zou de afsluiting 
van de civiele rechtsgang zich slecht verhouden met het doel van het 
wetsvoorstel dat de kostenbeschikking introduceerde, namelijk de 
vergroting van de rechtsbescherming.  
 
Nu het er op lijkt dat de weg naar de civiele rechter (onder omstan-
digheden) nog openstaat, is het ten zeerste de vraag of de kostenbe-
schikking wel genoegzame compensatie biedt. Middels een civiele 
kortgeding procedure kan immers worden bereikt dat vooraf wordt 
getoetst of men al dan niet aan het informatieverzoek moet voldoen. 
Terwijl de kostenbeschikking slechts toetsing achteraf mogelijk maakt 
en sommige negatieve gevolgen van het voldoen aan het verzoek - 
zoals bijvoorbeeld het verstrekken van informatie met betrekking tot 
de belastingheffing van derden -  niet of slechts deels 'ongedaan' 
kunnen worden gemaakt.  
 
 
12.7. Ten slotte 

 
De indieners van het wetsvoorstel 'rechtsbescherming bij controle-
handeling door de fiscus' hadden voor ogen de positie van de belas-
tingplichtige bij controle door de fiscus te versterken. Mijns inziens 
zal de vraag of dit met de invoering van de kostenbeschikking is ge-
lukt, pas definitief kunnen worden beantwoord nadat in de praktijk de 
(reikwijdte van de) kostenbeschikking nader is ingevuld. Van belang 
is bijvoorbeeld welke gevolgen er zullen worden verbonden aan een 
informatieverzoek waarvan de onrechtmatigheid vast is komen te 
staan.  
  



Indien de informatie die is verkregen niet langer (in de procedure 
jegens een derde) mag worden gebruikt of een reeds in gebruik ge-
nomen (software)programma alsnog aan de kant mag worden ge-
schoven indien het verzoek ter ingebruikname onrechtmatig is geble-
ken, zal de rechtsbescherming die de bepaling van de kostenbeschik-
king biedt 'toenemen' en het praktisch nut hiervan stijgen.  
 
Een meer restrictieve interpretatie zal er daarentegen toe (kunnen) 
leiden dat de kostenbeschikkingsprocedure in de praktijk tot een 
'tandeloze tijger' wordt. Een procedure waarin slechts de kosten die 
rechtstreeks samenhangen met het onterecht gedane informatiever-
zoek een rol kunnen spelen, terwijl overige gevolgen alsook overige 
kosten buiten beschouwing worden gelaten. Mocht de kostenbeschik-
king onverhoopt dit lot zijn toegedaan, dan zullen de indieners van 
het wetsvoorstel voor zover het rechtsbescherming middels de invoe-
ring van de kostenbeschikking betreft, mijns inziens niet zijn ge-
slaagd en zal het praktisch nut van de bepaling naar alle waarschijn-
lijkheid beperkt zijn.  
 
Het trekken van definitieve conclusies in dit stadium lijkt prematuur. 
De toekomst zal moeten uitwijzen op welke wijze de praktijk invulling 
zal geven aan de figuur van de kostenbeschikking. Het laatste woord 
zal er nog niet over zijn geschreven. 



Hoofdstuk 13 
 

Informatieplicht voor overheidslichamen ex art. 55 AWR en 

onrechtmatig verkregen bewijs 

 
mr. Priscilla de Haas 
 
 
 
13.1. Inleiding 

 
Op grond van art. 55 AWR zijn ook overheidsinstanties desgevraagd 
verplicht - kosteloos - gegevens en inlichtingen te verstrekken aan de 
inspecteur.1 De verplichting geldt ingevolge art. 10 Uitv.reg. Belas-
tingdienst ook jegens andere aangewezen ambtenaren.  
 
In dit hoofdstuk zal allereerst worden toegelicht op welke overheids-
instanties de inlichtingenplicht betrekking heeft. Vervolgens wordt 
toegelicht wat zoal tussen de Belastingdienst en het andere bestuurs-
orgaan wordt uitgewisseld. In de vierde paragraaf zal worden toege-
licht op welke wijze art. 55 AWR de eigen geheimhoudingsplicht van 
publieke rechtspersonen doorbreekt en wanneer een ontheffing voor 
de verplichting tot verstrekking aan de orde kan komen. In de vijfde 
paragraaf worden de overige verhinderingen tot het verstrekken van 
inlichtingen en gegevens besproken. In de zesde paragraaf zal meer 
in het bijzonder worden ingegaan op het opvragen van gegevens uit 
een strafdossier en politiedossier. Ook de vraag of en in hoeverre 
gebruik mag worden gemaakt van onrechtmatig bewijs of onbevoeg-
delijk verkregen bewijs kan daarbij niet ongemoeid worden gelaten.  
 
 
13.2. Op welke overheidsinstanties rust een inlichtingen-

plicht? 

 
In art. 55 AWR is vermeld dat de inlichtingenplicht geldt voor alle 
ministeries, openbare lichamen en rechtspersonen die krachtens een 
bijzondere wet rechtspersoonlijkheid hebben verkregen. Het gaat dan 
zowel om de rijksoverheidsinstellingen als om lagere overheden. Ook 
de onder deze instanties ressorterende diensten en instellingen vallen 
onder de inlichtingenplicht.  
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 Art. 55 AWR is ook van toepassing verklaard voor de invordering, zoals neer-

gelegd in art. 62 leden 2 en 3 IW, met dien verstande dat voor inspecteur 
ontvanger wordt gelezen en voor belastingwet de IW. 



Daarnaast dienen ook lichamen die hoofdzakelijk uitvoering geven 
aan het beleid van de overheid, inlichtingen te verstrekken. Het gaat 
daarbij om lichamen die 70% of meer van hun werkzaamheden be-
steden aan het uitvoeren van overheidstaken.2 
 
De bevoegdheid van art. 55 AWR is niet van toepassing ten aanzien 
van de belastingheffing door lagere overheden.3 
 
 

13.3. Wat wordt uitgewisseld? 

 

Overheidsinstanties zijn op grond van art. 55, lid 1, AWR gehouden 
tot het uitwisselen van gegevens en inlichtingen. Zij zijn echter niet 
verplicht om documenten of andere gegevensdragers voor raadple-
ging beschikbaar te stellen. Toch gebeurt het vaak dat het gehele 
eindproces-verbaal van bijvoorbeeld de FIOD door de Belastingdienst 
wordt opgevraagd bij het OM en daar - zonder een selectie te maken 
- door het OM gevolg aan wordt gegeven.  
  
Tussen de Belastingdienst en lagere overheden vindt op verschillende 
terreinen gegevensuitwisseling plaats. Daarbij valt onder meer te 
denken aan bevolkingsadministraties en gemeentelijke sociale dien-
sten. Met betrekking tot de KB Lux-zaak heeft Fiscaal up to Date op 
25 februari 2003 middels een WOB-verzoek enkele vragen gesteld 
omtrent de vergelijking van de namen op de microfiches met diverse 
bestanden. Uit het antwoord van de staatssecretaris van 3 april 2003 
kan worden opgemaakt dat naast het eigen 'Beheer van Relaties'-
bestand (BVR) tevens een bestand van het Centrale Rijbewijzen- en 
Bromfietsencertificatenregister (CBR) is geraadpleegd en dat tevens 
uittreksels zijn gevraagd uit de Gemeentelijke Basisadministratie 
(GBA). De verstrekking van voornoemde gegevens door de Rijks-
dienst voor het Wegverkeer (RDW) en gemeenten hebben plaatsge-
vonden op grond van art. 55 AWR.4  
 
In verband met het uniforme waardebegrip van onroerende zaken in 
de verschillende belastingwetten, zijn ook afzonderlijke regelingen 
getroffen.  
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 Kamerstukken II 1987/88, 19 393, nr. 3 (MvT), p. 9. 
3
 Kamerstukken II 1990/91, 21 287, nr. 5 (MvA), p. 17 en 18. 
4
 Brief van het Ministerie van Financiën van 3 april 2003, DGB 2003-01184U, 
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Daarbij valt onder meer te denken aan de regeling Stuf-WOZ.5 De 
gegevens die in dat kader worden verstrekt bevatten echter geen 
onderbouwende gegevens, terwijl deze gegevens voor de Belasting-
dienst wel van belang zouden kunnen zijn. Om die reden ontving de 
Waarderingskamer steeds vaker vragen over het verstrekken van 
extra gegevens, zoals een taxatieverslag van een individueel pand, 
meestal op basis van art. 55 AWR. Aangezien het bij toepassing van 
dit artikel mijns inziens steeds moet gaan om een individueel geval 
en niet om zogeheten 'queries', dient de zorgvuldigheid die een in-
specteur moet betrachten, met zich mee te brengen dat dergelijke 
verzoeken beperkt blijven tot het individuele geval.  
 
In het licht van het project 'Andere Overheid' komt er steeds meer 
aandacht voor het uitwisselen van gegevens tussen overheden onder-
ling.6 Het streven is er op gericht overheidsinmenging bij burgers 
zoveel mogelijk te voorkomen. Gegevens die dan al beschikbaar zijn 
hoeven niet opnieuw te worden opgevraagd. Voor de burger is het 
fijn indien bepaalde handelingen niet telkenmale opnieuw hoeven te 
worden verricht, zolang de uitwisseling maar niet doorslaat en zijn 
doel voorbij schiet. Dat voor de fiscus een geheimhoudingsplicht geldt 
ingevolge art. 67 AWR biedt immers geen garantie dat het gebruik 
van gegevens niet verder reikt dan eigenlijk wenselijk is, waarover 
meer in par. 6.  
 
 
13.4. Doorbreking eigen geheimhoudingsplicht en onthef-

fing  

 
Alhoewel art. 55 AWR niet wordt vermeld in art. 51 AWR, waarin is 
neergelegd dat ter zake van de verplichtingen als neergelegd in onder 
andere de artt. 47 en 49 AWR geen beroep op geheimhouding kan 
worden gedaan, is tijdens de parlementaire geschiedenis aangegeven 
dat de eigen geheimhoudingsplicht van overheidsinstanties in begin-
sel geen doorbreking van de inlichtingenplicht kan bewerkstelligen.7  
 

                                                           
5
 Regeling van 10 februari 1995, houdende Ministeriële regeling standaarduit-

wisselingsformaat in het kader van de Wet waardering onroerende zaken. Ter 
nadere uitwerking van art. 9 van het  Uitvoeringsbesluit kostenverrekening en 
gegevensuitwisseling Wet waardering onroerende zaken. 

6
 Zie daartoe de verscheidene rapporten van 20 januari 2008 op 
 www.rijksoverheid.nl.  
7
 Zie daartoe Kamerstukken II 1986/87, 19 393, nr. 5 (MvA), p. 9. 



Ook zouden de regels in gemeentelijke privacyverordeningen niet in 
de weg staan aan de verplichting in tot het verstrekken van gege-
vens.8 
 
Toch kunnen er zich situaties voordoen waarbij een overheidsorgaan 
wel een beroep op geheimhouding kan doen. Op zo'n moment kan 
een verzoek om ontheffing worden ingediend door het orgaan bij de 
Minister van Financiën.  
 
In de parlementaire geschiedenis is daartoe het volgende beslist:  
 
"Mocht zich overigens een tegenstelling openbaren tussen een ge-
heimhoudingsplicht van een (semi-)overheidsorgaan in een niet-
fiscaal rechtsgebied en een verplichting tot informatieverstrekking op 
het fiscale terrein, dan wordt die tegenstelling niet opgelost op basis 
van een regel dat later tot stand gekomen specifieke wetgeving pre-
valeert, doch zal in onderling overleg een oplossing moeten worden 
gevonden. Overeenkomstig hetgeen thans geldt ingevolge artikel 56, 
tweede lid, AWR, is in het voorgestelde artikel 55, tweede lid, AWR 
voorzien in conflictoplossing door de Minister van Financiën."9 
 
Op grond art. 55, lid 2, AWR kan de Minister van Financiën, indien 
hem daar schriftelijk om wordt verzocht, ontheffing verlenen van de 
inlichtingenplicht voor een overheidsinstantie. De Blieck e.a. wijzen er 
op dat een dergelijke situatie zich heeft voorgedaan in relatie tot art. 
90 Mw dat de NMa verplicht gegevens die de NMa verkrijgt in ver-
band met de uitvoering van de Mededingingswet, uitsluitend voor de 
toepassing van die wet te gebruiken. Teneinde te voorzien in een po-
tentieel conflict tussen het belang van een effectief mededelingstoe-
zicht en het belang van een juiste belastingheffing is tussen de NMa 
en de Belastingdienst een convenant gesloten.10 In het convenant  is 
vastgelegd dat de NMa de op basis van de Mw verkregen informatie 
uitsluitend op verzoek aan de Belastingdienst verstrekt, tenzij dit een 
effectieve uitvoering van haar taken in de weg staat. In dat laatste 
geval treden partijen in overleg om een belangenafweging te maken. 
Een duidelijke beperking valt hierin echter niet te ontwaren.  
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dienst tevens de artikelen van M.R. Mok met gelijkluidende titel, Onderne-
mingsrecht 2005, 68 en 97. 



Het convenant heeft verder mede ten doel aan ondernemingen op 
voorhand duidelijkheid te verschaffen over de gevallen waarin van 
hen afkomstige informatie over en weer kan worden verstrekt.11 
 
De Belastingdienst heeft ook een convenant gesloten met de Inspec-
tie van Verkeer en Waterstaat.12 Daarin staat onder meer vermeld 
dat er deelconvenanten gesloten zullen worden ten behoeve van sa-
menwerkingsactiviteiten. Daarin zal ook worden vastgesteld welke 
informatie wordt uitgewisseld. Een dergelijk deelconvenant bestond 
op dat moment onder meer voor de taxibranche.  
 
Voor wat betreft de ontheffingsmogelijkheid kan verder worden ge-
dacht aan het stellen van serievragen. In de memorie van toelichting 
is bepaald dat de inspecteur niet zelfstandig bevoegd is inlichtingen 
door middel van serievragen te verzoeken. Een en ander dient op 
centraal niveau plaats te vinden.  
 
 
13.5. Overige verhinderingen 

 
Aangezien met de inlichtingenverstrekking door overheidsinstanties 
aan de fiscus evenzeer de bescherming van de persoonlijke levens-
sfeer van de burger in het geding is, rijst de vraag of gegevensuitwis-
seling onder alle omstandigheden dient plaats te vinden. Deze vraag 
dient mijns inziens ontkennend te worden beantwoord. Wisselink13 
heeft naar aanleiding van het eindrapport van de Interdepartementa-
le Stuurgroep Misbruik en oneigenlijk gebruik (ISMO) een aantal fac-
toren opgesomd ter zake van de toelaatbaarheid van gegevensuitwis-
seling bij misbruikbestrijding of als controlemiddel. Deze factoren 
zijn: 
 
- het doel waarvoor de gegevens door de justitiabelen aan het 

verstrekkende orgaan zijn verschaft; 
-  het doel waarvoor de gegevens gevraagd worden; 
- de vraag of het ontvangende orgaan de gegevens ook zelf zou 

mogen vergaren; 
-  het doel dat met de uitwisseling wordt beoogd; 
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 Convenant inzake informatie-uitwisseling tussen de Belastingdienst en de 

Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit, Stcrt. 2007, nr. 
126, p. 18. 
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 Convenant Belastingdienst - Inspectie Verkeer en Waterstaat, Stcrt. 2007, nr. 

120, p. 19. 
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 M.A. Wisselink, 'Gegevensuitwisseling tussen fiscus en andere overheidsorga-

nen', MBB 1985, p. 196. 



-  de relatie tussen het verstrekkende en het ontvangen orgaan: 
hebben zij al of niet een nauw verwante taak? 

-  de betrouwbaarheid en de aard van de gegevens; 
-  zijn er zwaarwegende belangen voor gegevensuitwisseling; 
 en 
-  bij vermoeden van misbruik kan spontane uitwisseling  ge-

wenst zijn.14 
 
Er moet rekening worden gehouden met het feit dat uitwisseling niet 
alleen gevolgen kan hebben voor degenen die misbruik of oneigenlijk 
gebruik maken op het gebied van belastingen, maar ook voor dege-
nen die zich normaal aan hun verplichtingen op dit gebied houden. 
Voor de invoering van art. 55 (destijds 56) AWR ontbrak het aan een 
specifiek op de overheid gerichte informatieverplichting. Om te voor-
komen dat als gevolg van het ontbreken van een regeling aan andere 
overheidsinstellingen dan de Belastingdienst geen medewerking meer 
zou worden verleend, rekening houdend met het feit dat deze gege-
vens mogelijk bij de Belastingdienst terecht zouden komen, werd in 
het aanvankelijke wetsvoorstel de uitwisseling beperkt tot inlichtingen 
met betrekking tot betalingen dan wel subsidies, kredieten of garan-
ties.15  
 
Het ging bij het verstrekken van informatie aan de Belastingdienst - 
aldus de toelichting - niet om de achtergrondinformatie.16 Een nadere 
clausulering zou worden opgenomen in een AMvB, waarin ook zou 
worden bepaald waarop de inlichtingen betrekking zouden kunnen 
hebben.17 Deze nadere clausulering is naderhand vervangen door de 
mogelijkheid voor de Minister van Financiën om ontheffing te verle-
nen. Met de ontheffing is verstrekking tot hoofdregel verworden.18 
Een en ander neemt niet weg dat de hiervoor vermelde factoren naar 
mijn mening nog steeds moeten worden meegewogen bij de vraag of 
en zo ja, welke informatie dient te worden verstrekt. Daarnaast kun-
nen ook de uitzonderingsgronden en beperkingen van de WOB - als 
besproken in hoofdstuk 17 - aanknopingspunten voor een beperking 
vormen.   
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 Kamerstukken II 1984/85, 17 050, nr. 36. 
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 J. de Zeeuw, 'Informatiegaring door de fiscus - privacybescherming bij der-

denonderzoeken', 's-Gravenhage: Registratiekamer 1998, p. 8. 
16
 Kamerstukken II 1985/86, 19 393, nr. 3, p. 7. 
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 Kamerstukken II 1985/86, 19 393, nr. 3, p. 7. 
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Misschien is nog wel de belangrijkste beperking dat de inspecteur bij 
het uitoefenen van zijn controlebevoegdheden is gehouden de alge-
mene beginselen van behoorlijk bestuur in acht te nemen, zoals meer 
in het bijzonder het zorgvuldigheidsbeginsel, waarover in de volgende 
paragraaf meer. De inspecteur moet zich bovendien rekenschap ge-
ven van de beginselen van proportionaliteit en subsidiariteit.  
 
 
13.6. Gegevens uit straf- of politiedossier  

 

Art. 55 AWR maakt het mogelijk gegevens van zowel de politie als 
het OM te vragen. Daarbij dient mijns inziens wel terughoudendheid 
te worden betracht. Voorheen was een beperking opgenomen in par. 
35, lid 3, Leidraad AWR (oud). Daarin was ter zake van de verstrek-
king van gegevens van een strafdossier bepaald:  
 
"Indien de hoofden van inspecties en bureaus van de Rijksaccoun-
tantsdienst van oordeel zijn dat in een bepaald geval door kennisne-
ming van gegevens uit een strafdossier een aanmerkelijk fiscaal be-
lang zou worden gediend, dienen zij zich niet zelf tot het openbaar 
ministerie te wenden, doch de zaak, met vermelding van al hetgeen 
voor de beoordeling daarvan van belang kan zijn, voor te leggen aan 
het Ministerie van Financiën (afdeling algemene en juridische zaken 
van de belastingdienst)." 
 
Het zou mijns inziens nog steeds de voorkeur genieten indien de af-
weging of informatie wordt verzocht op het hoogste niveau of anders-
zins bij de het managementteam plaatsvindt.  
 
In de parlementaire geschiedenis is de verhouding tussen de informa-
tieverplichting uit de AWR en de Wet politieregisters aan de orde ge-
steld. De AWR verhoudt zich tot de Wet politieregisters als lex specia-
lis. De politie dient dus ook aan de belastinginspecteur de gegevens 
en inlichtingen te verstrekken die ter uitvoering van de belastingwet 
worden gevraagd. In dit opzicht kan een vergelijk worden gemaakt 
met de bijzondere informatieverplichtingen van de politie aan de 
rechter en aan de Nationale ombudsman, aldus de staatssecretaris.19 
 
Een voorbeeld waarbij de Belastingdienst informatie wilde verkrijgen 
van de politie, kan worden gevonden in de brief van de Raad van 
Korpschefs van 1 juni 2010.20  
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De Belastingdienst had een aantal politiekorpsen benaderd met het 
verzoek om door de politie verzamelde kentekengegevens te ver-
strekken voor de controle op de naleving van fiscale regels door 
leaserijders. Uit de brief van de Raad van Korpschefs volgt dat de 
Raad zich op het standpunt stelt dat de politiekorpsen in beginsel niet 
aan dat verzoek om gegevensverstrekking kunnen voldoen. De uit-
puttende regeling voor gegevens- en informatieverwerking en -
verstrekking in de Wet politiegegevens gaat voor op de inlichtingen-
plicht van art. 55 AWR indien de kentekengegevens zijn vergaard in 
verband met het toezicht op de naleving van wegenverkeerswetge-
ving of bijvoorbeeld de strafrechtelijke handhaving van de rechtsor-
de.21 Een uitzondering zou gelden indien de politie de kentekengege-
vens heeft vergaard in verband met haar toezichthoudende bevoegd-
heden op grond van de Wet MRB en de Wet BZM. In dat geval is het 
doel namelijk hetzelfde als het doel van de Belastingdienst. Mijns in-
ziens is dit standpunt op grond van de wet(tekst) onhoudbaar, indien 
het verzoek voldoet aan de eisen art. 55 AWR. 
 
De Belastingdienst meldt in reactie op het standpunt van de Raad van 
Korpschefs dat hij van het CJIB daarentegen fiscaalrelevante informa-
tie, welke in een eerder stadium door de politie is gegenereerd, heeft 
verkregen op basis van een tussen hen gesloten convenant.22 In het 
convenant is opgenomen dat op grond van art. 55 AWR het CJIB ver-
plicht is gegevens en inlichtingen uit zijn systemen aan de Belasting-
dienst te verstrekken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van zijn 
wettelijke taken. De verstrekte gegevens mogen alleen voor de uit-
voering van deze wettelijke taken worden gebruikt. In het convenant 
staat echter ook opgenomen dat voor iedere gegevensuitwisseling 
een aparte beoordeling plaatsvindt inzake de technische en juridische 
mogelijkheid tot meewerken aan de gegevensverstrekking. Een nade-
re overeenkomst wordt opgesteld waarin de specifieke afspraken over 
de desbetreffende uitwisseling worden vastgelegd.  
 
Deze overeenkomst, die tussentijds kan worden gewijzigd, maakt 
onderdeel uit van het convenant.  
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Er staat tevens opgenomen dat gegevens niet worden overgedragen 
of ter beschikking gesteld aan derden of raadpleegbaar zijn voor der-
den dan na schriftelijke toestemming van de partij die de gegevens 
heeft geleverd, uitgezonderd de informatieoverdracht waartoe in wet-
ten en rechterlijke uitspraken verplichtingen zijn opgenomen. 
 
Ten overvloede zij vermeld dat de Belastingdienst ook kilometerstan-
den opvraagt bij de Stichting Nationale Autopas (NAP). Begin jaren 
'90 is NAP ontstaan uit een privaat initiatief van de BOVAG en RAI 
Vereniging, later ondersteund door de VNA en ANWB. De verstrekking 
vindt niet standaard plaats, maar alleen op speciaal verzoek bij het 
vermoeden van fraude. Zoals volgt uit het informatieverstrekkingen-
beleid van de NAP23 is (vooreerst) in 2000 met het Ministerie van Fi-
nanciën een convenant gesloten met betrekking tot de toegang door 
de FIOD. Bedrijven die zijn aangesloten bij Stichting NAP geven dage-
lijks tienduizenden nieuwe kilometerstanden door aan de NAP-
databank. Dat gebeurt bij onderhoud en de APK-keuring, maar ook 
bij reparatie, schadeherstel, inruiltaxatie, inkoop en verkoop en bij 
het opnemen in de handelsvoorraad. Op deze manier wordt van ieder 
voertuig een zo compleet mogelijke kilometerhistorie opgebouwd en 
valt tellerfraude direct op. Tijdens de AutoRAI 2011 hield de Stichting 
NAP een congres met de naam 'Kilometertellerfraude - tot hier en 
niet verder!'. Tijdens dat congres kwam naar voren dat de RDW per 
2012 de kilometerregistratie heeft overgenomen. Dat betekent dat de 
gegevens zich thans bevinden bij het bestuursorgaan RDW, zodat 
verzoeken vanuit de Belastingdienst thans op basis van art. 55 AWR 
plaats zullen vinden. 
 
Een recenter voorbeeld waarbij de inspecteur op grond van art. 55 
AWR heeft verzocht om toestemming om inzage te mogen nemen in 
een strafdossier, is te vinden in de uitspraak van Hof Arnhem van 3 
april 2012.24 In die zaak had belanghebbende in de jaren '90 gelden 
op een door hem in België aangehouden bankrekening gestort. Het 
beheer had hij uitbesteed aan vennootschap A (hierna: de vennoot-
schap). In het kader van een tegen de vennootschap gericht straf-
rechtelijk onderzoek is in 2007 door de officier van justitie van de 
vennootschap gevorderd alle fysieke en digitale dossiers van al haar 
klanten alsmede een kopie van de informatie op de computerserver 
uit te leveren.  
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Deze dossiers zijn door de vennootschap verstrekt. Onder deze in-
formatie bevonden zich ook de klantgegevens van belanghebbende. 
In 2009 is belanghebbende tot inkeer gekomen voor de jaren 1999 
tot en met 2003. Op grond van art. 67n AWR zijn eind juni en begin 
juli 2010 aanslagen zonder vergrijpboeten opgelegd. Bij brief van 26 
juli 2010 heeft de inspecteur op de voet van art. 55 AWR verzocht om 
inzage in het strafrechtdossier van de vennootschap. Deze toestem-
ming is de volgende dag verleend. Belanghebbende werpt in de pro-
cedure op dat niet voldoende voortvarend is gehandeld, aangezien de 
FIOD reeds in 2007 bekend was met de gegevens van het strafdos-
sier. Aangezien de bekendheid met de gegevens slechts bestond bij 
medewerkers van de FIOD als zijnde opsporingsambtenaren, kan de 
inspecteur niet worden tegengeworpen dat hij pas na de aanslagop-
legging met het dossier van de vennootschap bekend is geraakt, al-
dus het hof.25 Een vraag die bij mij nog wel  opkomt in het kader van 
dit hoofdstuk, is hoe de inspecteur bekend is geraakt met het feit dat 
er een strafrechtelijk dossier ten name van de vennootschap was, 
waarin zich informatie kon bevinden die mogelijk van belang kon zijn 
voor de belastingheffing. Oftewel wie heeft wie in deze aanvankelijk 
geïnformeerd? Als de opsporingsambtenaren de inspecteur hebben 
geïnformeerd omtrent het bestaan van het strafrechtelijk dossier, 
heeft de inlichtingenuitwisseling mijns inziens plaatsgevonden op 
grond van de WJSG en niet op basis van art. 55 AWR. Indien de in-
formatieverstrekking op instigatie van de opsporingsambtenaren c.q. 
het OM is geschied, zijn mijns inziens de regels van de WJSG van 
toepassing en niet die van art. 55 AWR. 
 
Vlak voor het ter perse gaan van deze bijdrage, verscheen in FutD 
een uitspraak van Rechtbank Noord-Holland van 11 februari 2013, 
waarin voornoemd uitgangspunt (deels) wordt onderschreven.26 In 
deze zaak had de politie daags nadat een vonnis van de strafrechter 
onherroepelijk was geworden de Belastingdienst uit eigen beweging 
gebeld over de vrijspraak van de verdachte. In dat strafvonnis lag 
besloten dat sprake was van een schending van het door art. 8 EVRM  
beschermde huisrecht. Het bij de doorzoeking van de woning aange-
troffen bewijs kon op grond van het leerstuk 'fruits of a poisened tree' 
niet worden gebruikt als bewijs in de strafzaak. De politie verstrekte 
de onrechtmatig verkregen gegevens met betrekking tot de verdach-
te aan de inspecteur. Deze verstrekking was in strijd met de Wet poli-
tiegegevens.  
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Een dag na het telefoontje van de politie stuurde de inspecteur een 
fax naar het OM, waarin hij op grond van art. 55 AWR verzocht om 
gegevens en inlichtingen ten aanzien van belanghebbende. Het OM 
voldeed aan dit verzoek. Daarmee werd getracht het onrechtmatig 
verkregen bewijs via een vermeend spontaan art. 55 AWR-verzoek 
om te zetten in rechtmatig verkregen bewijs voor de belastingzaak. 
De inspecteur gebruikte de gegevens vervolgens voor het opleggen 
van een navorderingsaanslag met vergrijpboete. De rechtbank oor-
deelde dat het opvragen van informatie door de inspecteur, terwijl hij 
wist dat het ging om strafrechtelijk onrechtmatig verkregen bewijs, 
en het gebruiken daarvan voor de onderbouwing van de navorde-
ringsaanslagen, zodanig indruiste tegen datgene wat mocht worden 
verwacht van een behoorlijk handelende overheid, dat dit gebruik 
onder alle omstandigheden ontoelaatbaar moest worden geacht. De 
navorderingsaanslag met vergrijpboete werd dan ook vernietigd.  
 
De (spontane) verstrekking van strafvorderlijke gegevens door het 
OM aan de Belastingdienst is aan strikte voorwaarden gebonden.27 Op 
grond van de WJSG worden strafvorderlijke gegevens door het Colle-
ge van Procureurs-generaal verwerkt onder meer voor het nakomen 
van een wettelijke verplichting (art. 39b WJSG). Door (of namens) 
het College kunnen strafvorderlijke gegevens voor buiten de straf-
rechtspleging gelegen doeleinden aan derden worden verstrekt, voor 
zover dit noodzakelijk is met het oog op een zwaarwegend algemeen 
belang (artt. 39e en f WJSG). Overigens geldt daarbij als uitgangs-
punt dat dit alleen wordt gedaan indien er een vonnis van een straf-
rechter is.  
 
Een en ander is opgenomen in de Aanwijzing verstrekking van straf-
vorderlijke gegevens voor buiten de strafrechtspleging gelegen doel-
einden.28 Bij de beoordeling van de vraag of, en zo ja, in welke vorm 
informatie kan worden verstrekt, zijn de beginselen van noodzake-
lijkheid, proportionaliteit, evenredigheid en subsidiariteit nauw met 
elkaar verbonden.  
 
Indien het doel van het ontvangend orgaan op andere, minder in-
breuk op de privacy makende, manier dan via verstrekking van straf-
vorderlijke gegevens door het OM kan worden bereikt, blijft verstrek-
king achterwege (subsidiariteit).  
 

                                                           
27
 Zie daartoe ook P. de Haas en A.A. Feenstra, 'Digitale dossiervoering is geen 

sinecure', Vakblad voor de MKB-adviseur, 2009 nr. 4, p. 14. 
28
 Laatstelijk vastgesteld door het College van Procureurs-generaal op 5 juli 

2010, Stcrt. 2010, nr. 11804.  



Verstrekking van meer informatie c.q. gegevens dan nodig voor het 
nastreven van een van de in art. 39f WJSG genoemde doeleinden 
dient te allen tijde achterwege te blijven (noodzakelijkheidscriterium). 
Zo kan bijvoorbeeld worden gekeken welke pagina's uit een bepaald 
proces-verbaal worden verstrekt, zonder het hele (eind)proces-
verbaal te verstrekken. Uitgangspunt is namelijk de selectie van in-
formatie.  
 
Bij contra-indicaties wordt in beginsel géén informatie verstrekt en 
wordt de betrokkene (op wie de informatie betrekking heeft) ge-
hoord, tenzij zwaarwichtige redenen zich daartegen verzetten. Een 
contra-indicatie voor het verstrekken van informatie is onder meer 
een sepot. Dit is slechts anders indien de sepotcode is toegekend dat 
een ander dan strafrechtelijk ingrijpen prevaleert. Andere contra-
indicaties zijn een vrijspraak en een onbeoordeelde zaak (door het 
OM). 
 
In art. 39f, lid 1, WJSG zijn de doelen op grond waarvan informatie 
kan worden verstrekt, vastgelegd: 
 
a) het voorkomen en opsporen van strafbare feiten: KNVB, amb-

tenaren als bedoeld in de artt. 141 en 142 Sv, burgemeesters 
etc. 

b) het handhaven van de orde en veiligheid: KNVB, burgemees-
ters, politieambtenaren, verhuurders etc. 

c) het uitoefenen van toezicht op het naleven van regelgeving: 
de Belastingdienst, AFM, OLAF, curatoren, toezichthouders etc. 

d) het nemen van een bestuursrechtelijke beslissing: alle (lokale) 
overheidsinstanties. 

e) het beoordelen van de noodzaak tot het treffen van rechtspo-
sitionele of tuchtrechtelijke maatregel: de overheid als werk-
gever, EU-instellingen, de NAVO, de Deken van de Orde van 
Advocaten etc.  

f) het verlenen van hulp aan slachtoffers en anderen die bij een 
strafbaar feit betrokken zijn: slachtsoffers, Bureau Slachtoffer-
hulp, Raad voor de Kinderbescherming, verzekeraars etc. 

g) voor zover noodzakelijk voor de verwezenlijking van de in par. 
4a t/m f genoemde doeleinden kunnen daarvoor benodigde 
strafvorderlijke gegevens worden verstrekt aan samenwer-
kingsverbanden.  

 
De beslissing gegevens aan derden te verstrekken op grond van art. 
39f WSJG is geen besluit in de zin van de Awb. Er staat derhalve 
geen bezwaar of beroep open.  
 



Indien de betrokkene van mening is dat er onrechtmatig  gegevens 
worden verwerkt, kan deze de Staat aansprakelijk stellen op basis 
van art. 6:162 BW (onrechtmatige daad).  
 
Indien betrokkene meent dat de verstrekking weliswaar rechtmatig 
is, maar dat om redenen van bijzondere persoonlijke aard tot een 
andere afweging moet worden gekomen, kan betrokkene op basis 
van art. 39q WJSG verzet aantekenen. Die beslissing is wel een be-
sluit in de zin van de Awb, waartegen bezwaar en beroep openstaat.  
 
Bij een wettelijke verplichting tot het verstrekken van informatie op 
verzoek, zoals het geval is bij een verzoek op grond van art. 55 AWR, 
behoeft geen beoordeling plaats te vinden op basis van de WJSG. 
Zoals hiervoor al is opgeworpen dient het dan wel te gaan om een 
verzoek dat (geheel) vanuit de Belastingdienst is uitgegaan en niet 
om een (spontane) informatieverstrekking, die in eerste instantie van 
de opsporingsambtenaren c.q. het OM is uitgegaan.  
 
 
13.7. Onrechtmatig verkregen bewijs 

 
Er dient mijns inziens een tweedeling te worden gemaakt voor wat 
betreft de 'onrechtmatigheid' van de bewijsvergaring. Allereerst 
wordt besproken de situatie dat informatie strafrechtelijk onrechtma-
tig is verkregen en de fiscus daarvan gebruik wenst te maken in een 
fiscale procedure. Vervolgens zal worden ingegaan op de situatie 
waarbij de verstrekking in strijd met art. 55 AWR (of de WJSG) heeft 
plaatsgehad en mijns inziens zodoende het bewijs fiscaalrechtelijk 
onbevoegdelijk is verkregen en daarvan geen (oneigenlijk) gebruik 
mag worden gemaakt.   
 
13.7.1. Strafrechtelijk onrechtmatig verkregen 
 

Indien bewijsmateriaal strafrechtelijk onrechtmatig is verkregen en in 
het strafproces om die reden buiten beschouwing moet blijven, bete-
kent dat niet dat het bewijs niet meer door de fiscus zou mogen wor-
den gebruikt. De Hoge Raad heeft op 1 juli 1992 de spelregels ter 
zake bepaald.29  
 
In die zaak was geoordeeld dat de huiszoeking op 20 juni 1985 zon-
der rechterlijk verlof was verricht en dat de op die dag aangetroffen 
en inbeslaggenomen voorwerpen moesten worden aangemerkt als te 
zijn verkregen krachtens een onrechtmatig verrichte huiszoeking.  
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Uit dat arrest kan worden afgeleid dat er geen rechtsregel is die elk 
gebruik van strafrechtelijk onrechtmatig verkregen bewijsmiddelen 
verbiedt of het nu gaat om het vaststellen van de uit de wet voort-
vloeiende belastingschuld of voor het opleggen van een verhoging 
c.q. boete. Daartoe verwees de Hoge Raad naar het arrest van het 
EHRM van 12 juli 1988, in de zaak Schenk.30 Volgens de Hoge Raad 
bevat art. 6 EVRM geen regels met betrekking tot de toelaatbaarheid 
van bewijs als zodanig, zodat deze verdragsbepaling niet meebrengt 
dat te dezer zake onderscheid moet worden gemaakt al naar gelang 
een aanslag in het geding is betreffende (alleen) enkelvoudige belas-
ting dan wel een aanslag waarbij (tevens) een verhoging is opgelegd. 
 
Het gebruik is niet ongeoorloofd, indien de bewijsmiddelen niet als 
jegens de belanghebbende op onrechtmatige wijze verkregen kunnen 
worden beschouwd. De schending van wettelijke waarborgen ten 
aanzien van een derde raken de positie van belastingplichtige niet, 
als die normen niet zijn belang beogen te beschermen.31 Zoals Wattel 
en Doorenbos opmerken kunnen sommige normschendingen echter 
zo ernstig zijn dat het er niet meer toe doet, dat de geschonden norm 
niet specifiek het belang van de betrokken belanghebbende beoogt te 
beschermen. Onder omstandigheden moet bewijsmateriaal dus ook 
kunnen worden uitgesloten ondanks dat niet voldaan is aan de relati-
viteitseis.32  
 
Indien de fiscus zelf zonder wettelijke belemmering kennis had kun-
nen nemen van de informatie, is het gebruik in het algemeen toelaat-
baar. Gebruik van deze bewijsmiddelen is slechts dan niet toelaat-
baar, indien zij zijn verkregen op een wijze die zozeer indruist tegen 
hetgeen van een behoorlijk handelende overheid mag worden ver-
wacht, dat dit gebruik onder alle omstandigheden ontoelaatbaar moet 
worden geacht.  
 
Indien de bewijsmiddelen in het strafproces onrechtmatig zijn verkre-
gen, wordt het gebruik in fiscalibus begrensd door de beginselen van 
behoorlijk bestuur. Zo moet de belastingrechter beoordelen of het 
gebruik van de informatie als bewijs strijd oplevert met bijvoorbeeld 
het zorgvuldigheidsbeginsel.  
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De strijd met het zorgvuldigheidsbeginsel wordt niet snel aangeno-
men, wanneer de fiscus ook via art. 47 e.v. AWR de informatie op 
een eenvoudige manier had kunnen verkrijgen. Zoals Wattel aangaf 
dient daarbij niet de toets te zijn of die weg bewandeld had kunnen 
worden, maar of de informatie ook via die weg (daadwerkelijk) ver-
kregen zou zijn.33 Een ander beginsel waaraan kan worden getoetst is 
het verbod van détournement de pouvoir. Indien de FIOD van zijn 
opsporingsbevoegdheden gebruikmaakt om gegevens te verzamelen 
die van belang zijn voor de heffing, zonder dat deze opsporing op een 
strafbaar feit is gericht, dient het bewijs te worden uitgesloten, aan-
gezien het verbod van détournement de pouvoir wordt geschonden.34 
 
Recent werd door een belastingplichtige bij de Nationale ombudsman 
geklaagd over het feit dat een (controle)medewerker van de Belas-
tingdienst/Limburg, die de FIOD tijdens een opsporingsonderzoek had 
bijgestaan, vervolgens in haar hoedanigheid van inspecteur navorde-
ringsaanslagen oplegde en belanghebbende niet mededeelde dat zij 
al voor de vrijgave van de tijdens het opsporingsonderzoek in beslag 
genomen stukken, op de hoogte was van de resultaten van dat op-
sporingsonderzoek.35 Deze handelwijze werd door de Nationale om-
budsman in strijd geacht met het verbod van vooringenomenheid. De 
betreffende medewerker van de Belastingdienst heeft met twee pet-
ten op gehandeld. Op zichzelf bestaat daartegen geen bezwaar, maar 
aangezien het de officier van justitie is die bepaalt welke gegevens uit 
het onderzoek wel en niet worden vrijgegeven, zouden deze waar-
borgen illusoir zijn als dezelfde medewerker, die heeft deelgenomen 
aan het opsporingsonderzoek vervolgens ook de aanslagen oplegt.  
 
Een project waarbij de vraag of sprake was van onrechtmatig verkre-
gen bewijs veelvuldig aan de orde is gekomen, zowel bij de strafka-
mer als de belastingkamer, is de KB Lux-affaire.  
 
De Strafkamer van de Hoge Raad boog zich bij arrest van 14 novem-
ber 200636 over deze vraag. In cassatie was onder meer in geschil of 
het gebruik van microfiches, die door Belgische ex-werknemers van 
de Luxemburgse bank KB-Lux zijn gestolen, moeten worden uitgeslo-
ten als bewijs in een Nederlandse (fiscale) strafzaak.  
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In cassatie oordeelde de Hoge Raad dat, indien er een geldige juridi-
sche titel bestaat voor gegevensuitwisseling (i.c. Richtlijn 77/799/ 
EEG), het gebruik door de Nederlandse overheid van de gegevens 
vanuit een andere lidstaat in beginsel rechtmatig is. Het gebruik is 
slechts dan onrechtmatig, indien blijkt van betrokkenheid van een 
(buitenlandse) overheid bij het verkrijgen van de onrechtmatige ge-
gevens. Hierbij moet worden gedacht aan de situatie dat een (buiten-
landse) overheid initieert dat de gegevens onrechtmatig worden ver-
kregen of dat de (buitenlandse) overheid heeft gefaciliteerd dat de 
gegevens onrechtmatig konden worden verkregen. Aangezien ten 
aanzien van de hiervoor genoemde twee uitgangspunten niet was 
aangevoerd, miste het cassatieberoep feitelijke grondslag.  
 
De Hoge Raad overwoog daartoe:  
 
"Met zijn verwijzing naar 'het vorenstaande' doelt het Hof op eerder 
in het arrest weergegeven overwegingen: 'Voorop staat dat de Neder-
landse rechter in beginsel niet is gehouden te onderzoeken of gege-
vens, zoals die met de brief van 27 oktober 2000 zijn toegestuurd, 
rechtmatig zijn verkregen. Het EVRM sluit niet uit dat in het kader 
van een opsporingsonderzoek wordt voortgebouwd op informatie uit 
andere bronnen zoals onderzoek in het buitenland. Indien er rechtens 
aanleiding is te veronderstellen dat in dat buitenlandse onderzoek de 
in dat verdrag gegarandeerde verdedigingsrechten zijn geschonden 
kan het verdere gebruik van zulke informatie vragen oproepen (EHRM 
27 juni 2001, nr. 43286/98, NJ 2002, 102 (Rodriguez)). Het feit dat 
het Comité P in zijn verslag opmerkingen maakt over het omgaan 
met de informant en vragen stelt over de wetenschap van de gerech-
telijke politie aangaande de herkomst van de documenten, is naar het 
oordeel van het hof als zodanig niet van belang voor enige in deze 
zaak te nemen beslissing, wat er ook zij van de mogelijke rol van de 
informant en de wijze waarop deze informant door de Belgische poli-
tie zou zijn gerund. Vragen van het Comité P over de herkomst van 
de documenten zouden alleen dan van belang kunnen zijn indien 
overheidsdienaren op enigerlei wijze direct of indirect betrokken zou-
den zijn bij de diefstal of de verduistering, al dan niet onder verzwa-
rende omstandigheden van de documenten van KB-Lux of op enige 
andere wijze frauduleus gedrag van ex-werknemers van KB-Lux heb-
ben geïnitieerd of gefaciliteerd. Daarvan kan uit het verslag van het 
Comité P niet blijken.  
 
 
 
 



Het feit dat ervan kan worden uitgegaan dat de bewuste documenten 
waarover in deze zaak wordt beschikt van misdrijf afkomstig zijn is 
op zich niet voldoende om die buiten beschouwing te laten.37 Daarbij 
komt nog dat een juridisch defect in de verkrijging niet het echt-
heidsgehalte van deze documenten aantast. Daaraan kan nog worden 
toegevoegd dat verdachte niets heeft aangevoerd waardoor aan de 
echtheid behoort te worden getwijfeld. Ook het buiten beschouwing 
laten van soortgelijk bewijsmateriaal door een Belgische rechtbank 
maakt dit niet anders." 
 
De KB Lux-affaire was niet het enige project waarbij de fiscus vanuit 
het buitenland belastende informatie ontving. Zo stuurde de staatsse-
cretaris op 28 juli 2008 een brief aan de voorzitter van de Tweede 
Kamer waarbij hij refereerde aan de successen van de Belastingdienst 
bij de aanpak van buitenlands vermogen en belastingontduiking.38 
Naast de KB Lux spreekt hij daarbij over het project BZN van de 
Luxemburgse vestiging van Van Lanschot en de Liechtensteinse bank 
LTG Group (hierna: LTG). In al deze situaties betrof het een spontane 
verstrekking door de buitenlandse belastingautoriteiten. In de LTG- 
zaak hadden de Duitse belastingautoriteiten € 4,2 miljoen betaald om 
de gegevens over rekeninghouders van LTG Group te verkrijgen. Ook 
nadien zijn nog de nodige projecten gepasseerd, waaronder de Rabo-
bank Luxemburg SA-affaire, waarbij door de Nederlandse autoriteiten 
tipgeld is c.q. wordt betaald aan de tipgever. Hierbij dient te worden 
aangetekend dat de informatie rechtstreeks van de tipgever afkom-
stig is, zodat het internationale vertrouwensbeginsel niet van toepas-
sing is. Met name indien wordt betaald voor informatie, kan de vraag 
worden gesteld of daarmee de onrechtmatige verkrijging niet wordt 
gefaciliteerd. De Nederlandse autoriteiten geven daarbij aan dat de 
tipgever reeds beschikte over de gegevens voordat het eerste contact 
met de Belastingdienst plaatsvond, zodat van het initiëren of facilite-
ren van de wederrechtelijke verkrijging geen sprake kan zijn.  
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Aangezien de overheidsdienaren op generlei wijze betrokken zouden 
zijn geweest bij de diefstal of verduistering van enig bewijs of op eni-
gerlei wijze frauduleus gedrag van de tipgever hebben geïnitieerd of 
gefaciliteerd, is het bewijs volgens de staatssecretaris niet verkregen 
op een wijze die zozeer indruist tegen hetgeen van een behoorlijk 
handelende overheid verwacht mag worden, dat gebruikmaking daar-
van onder alle omstandigheden ontoelaatbaar moet worden geacht. 
Van heling of witwassen zou geen sprake zijn. De Nederlandse autori-
teiten geven hierbij een beperkte lezing aan de begrippen initiëren 
en/of faciliteren. Beiden zien volgens de Belastingdienst, zoals gesteld 
in lopende procedures, slechts op de verkrijging van de tipgever en 
niet op de verkrijging door de autoriteiten. Het initiëren of faciliteren 
ziet mijns inziens evenzeer op de bewijsverkrijging door de autoritei-
ten zelf. Vragen die met andere woorden spelen zijn of het initiatief 
tot het uitloven van tipgeld is uitgegaan van de autoriteiten of de tip-
gever en/of het uitloven van tipgeld de verkrijging van het onrecht-
matig verkregen bewijs door de autoriteiten heeft vergemakkelijkt. 
Mijns inziens is het aan de inspecteur aannemelijk te maken dat hij 
het bewijs ook had kunnen verkrijgen door geen tipgeld ter beschik-
king te stellen. 
 
De Duitse Minister van Justitie heeft inmiddels de aankoop van CD's 
met belastinggegevens verboden omdat iedereen die zulke gegevens 
gebruikt, zich schuldig maakt aan heling. De Duitse minister berichtte 
dit naar aanleiding van de koop door de autoriteiten van de deelstaat 
Noord-Rijnland-Westfalen in juli 2012 van de gegevens van 1.000 
klanten van de Zwitserse Couttsbank. Daarmee ging de deelstaat in 
tegen de belastingovereenkomst die de Duitse regering met de Zwit-
serse regering heeft gesloten. De CD's met belastingontduikers waren 
afkomstig van bankmedewerkers die de gegevens hebben gestolen 
van hun bedrijf.39 
 

13.7.2. Fiscaal onrechtmatig verkregen 
 
Schending van art. 55 AWR (of bijvoorbeeld de WJSG) dient mijns 
inziens per definitie te leiden tot de conclusie dat sprake is van on-
rechtmatig verstrekt bewijs. De toets of dat bewijs in fiscalibus ge-
bruikt mag worden, dient dan evenzeer te worden getoetst aan het 
'zozeer-criterium'. Dan geldt dit criterium echter ten aanzien van de 
handelwijze van het OM (of een ander bestuursorgaan) én de inspec-
teur onderling.  
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Beiden hebben een geheimhoudingsplicht ten aanzien van de (straf-
vorderlijke) gegevens die in handen zijn gekomen (zoals onder meer 
neergelegd in art. 52 WJSG en art. 67 AWR). Schending van deze 
geheimhoudingsbepaling dient ertoe te leiden dat dit bewijs niet (lan-
ger) mag worden gebruikt in de fiscale procedure, oftewel eerder be-
wijsuitsluiting dient te volgen dan in het geval van onregelmatighe-
den in het strafrechtelijk onderzoek.40 Indien er vervolgens is voort-
geborduurd op deze informatie dient men zich af te vragen of deze 
verboden vruchten nog wel langer mogen worden gebruikt. Het ant-
woord daarop is mijns inziens: neen! Een en ander neemt niet weg 
dat het in sommige gevallen moeilijk te bepalen zal zijn of er is 
voortgeborduurd op onrechtmatige informatie. 
 
In de jurisprudentie van de Hoge Raad wordt een onderscheid ge-
maakt tussen onrechtmatig verkregen (strafrechtelijk) bewijs, onbe-
voegdelijk verkregen bewijs en oneigenlijk gebruik van bewijs. Zoals 
in de vorige paragraaf is besproken, wordt het gebruik van strafrech-
telijk onrechtmatig verkregen bewijs niet snel aangenomen. Een 
voorbeeld is te vinden in het arrest van 12 maart 1997, aangezien in 
die zaak de stukken met schending van het afgeleide verschonings-
recht waren verkregen, zodat van een behoorlijk handelende overheid 
verwacht mag worden dat die stukken niet in een fiscale procedure 
tegen hem worden gebruikt.41 Van oneigenlijk gebruik kan sprake zijn 
bij het gebruik van een bevoegdheid in strijd met een beleidsregel. 
Op 23 mei 1990 moest de Hoge Raad oordelen in een zaak, waarbij 
belanghebbende een beroep had gedaan op het bepaalde in par. 4 
van de Gedragscode fiscus-banken, waarin is bepaald dat eerst moet 
worden getracht de informatie van belanghebbende zelf te bekomen 
alvorens de fiscus zich tot de bank wendt.42 Het hof oordeelde dat 
belanghebbende niet aannemelijk had gemaakt dat de bevoegdheid 
informatie op te vragen bij de bank oneigenlijk was gebruikt. Tot een 
verdergaande toets was het hof volgens de Hoge Raad niet gehou-
den.  
 
Een beroep op onbevoegdelijk verkregen bewijs is daarentegen al wel 
eens geslaagd. In de zaak die op 10 februari 1988 diende bij de Hoge 
Raad werd opgeworpen dat informatie onbevoegdelijk was verkregen 
door tijdens de beroepsfase gebruik te maken van art. 47 AWR.43  
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In deze zaak oordeelde de Hoge Raad dat het buiten de rechter om 
toepassen van een dergelijk dwangmiddel, die de andere partij 
dwingt aan bewijsvoering te haren laste mee te werken, ongeoorloofd 
is. De inspecteur had zich in dit geval tot het hof moeten wenden.  
 
 
13.8. Ten slotte 

 
Er wordt aardig wat informatie uitgewisseld tussen de Belastingdienst 
en de overige bestuursorganen. Een groot deel van deze informatie-
verstrekking vindt buiten ons gezichtsveld plaats. Tegen die uitwisse-
ling bestaat vaak ook geen bezwaar, voor zover daarbij de privacy 
niet geheel uit het oog wordt verloren. Met name indien de Belasting-
dienst informatie opvraagt bij het OM of de politie doemt de vraag op 
of de verstrekking wel overeenkomstig art. 55 AWR (of de WJSG) 
heeft plaatsgevonden. Indien deze vraag ontkennend moet worden 
beantwoord of daarbij anderszins grote vraagtekens kunnen worden 
geplaatst, is dat een onderwerp dat in processueel opzicht niet on-
gemoeid mag worden gelaten. Indien gegevens namelijk zijn verkre-
gen op een manier die zozeer indruist tegen hetgeen van een behoor-
lijk handelende overheid mag worden verwacht, is dit gebruik onder 
omstandigheden ontoelaatbaar. Alhoewel in de procedures die tot op 
heden zijn voorgelegd aan de Hoge Raad daartoe niet al te snel wordt 
besloten, aangezien in die zaken de onrechtmatigheid was gelegen in 
het strafproces, moeten onregelmatigheden in de informatieverstrek-
king tussen de Belastingdienst en het OM (of enig ander bestuursor-
gaan) - of het nu gaat om informatieverstrekking die feitelijk is gele-
gen buiten art. 55 AWR of waar de verstrekking verder gaat dan 
waartoe de wettelijke verplichting reikt, de algemene beginselen van 
behoorlijk bestuur in aanmerking genomen - mijns inziens eerder tot 
bewijsuitsluiting leiden.  
 



Hoofdstuk 14 
 

Sancties 

 
mr. Jojanneke Sitsen  
 
 
 
14.1. Inleiding 

 
Op het niet of niet volledig voldoen aan de informatieverplichtingen 
op grond van de AWR zijn diverse sancties gesteld. In de brieven van 
de inspecteur wordt daar veelal op gewezen met de volgende tekst:  
 
"Ik wijs u erop dat u op grond van artikel 47, lid 1, letter a van de 
Algemene wet inzake rijksbelastingen (AWR) verplicht bent de ge-
vraagde gegevens en inlichtingen te verstrekken. (...) Indien u niet of 
niet volledig aan deze verplichtingen voldoet is op grond van artikel 
25, lid 6, letter b en artikel 27e, letter b AWR omkering van de be-
wijslast van toepassing. In dat geval moet u in een latere procedure 
overtuigend aantonen dat, en in hoeverre, een hierop betrekking 
hebbende (navorderings)aanslag onjuist is. Indien u de gevraagde 
gegevens en inlichtingen niet, onjuist of onvolledig verstrekt pleegt u 
bovendien een strafbaar feit als omschreven in artikel 68 en 69 
AWR."  
 
Bij het niet voldoen aan de informatieverplichtingen kan allereerst 
sprake zijn van de maatregel van de omkering en verzwaring van de 
bewijslast (bij een onherroepelijke informatiebeschikking). Daarnaast 
kan sprake zijn van een strafbaar feit (een ernstige overtreding) zoals 
omschreven in art. 68 AWR dan wel een misdrijf - in geval van opzet 
- zoals omschreven in art. 69 AWR. Ook kan in een civiele procedure 
verstrekking van gevraagde informatie worden afgedwongen op straf-
fe van een dwangsom.  
 
 
14.2. Omkering van de bewijslast 

 

14.2.1. De regulering 
 

Tot het moment van de invoering van de huidige wettelijke bepaling 
in art. 52a AWR was de situatie als volgt. Indien sprake was van een 
verzoek om informatie aan de belastingplichtige zelf, leidde de weige-
ring ertoe dat de inspecteur een aanslag oplegde die bij gebrek aan 
de gevraagde informatie veelal op een schatting berustte.  



Als de informatie ten onrechte werd geweigerd, moest de belasting-
plichtige vervolgens overtuigend aantonen dat die aanslag onjuist 
was (artt. 25, lid 6 en 27e AWR, de zogenaamde omkering van de 
bewijslast). Datzelfde gold in het geval dat een aanslag werd opge-
legd aan een administratieplichtige die niet voldeed aan zijn admi-
nistratie- en bewaarplicht op grond van art. 52 AWR. De vraag of 
omkering van de bewijslast terecht was kon slechts achteraf tijdens 
de procedure over een (geschatte) aanslag die op het controle-
onderzoek volgde, aan de (belasting)rechter worden voorgelegd. Of-
tewel, er was slechts sprake van een rechtsingang achteraf. Als de 
weigering onterecht was, bestond er - in tegenstelling tot de huidige 
situatie - geen mogelijkheid te herstellen.  
 
Bij de behandeling van het 'wetsvoorstel houdende wijziging van de 
Algemene wet inzake rijksbelastingen en enige andere wetten ten 
behoeve van de rechtsbescherming met betrekking tot de administra-
tieplicht en controlehandelingen van de fiscus', is de heroverweging 
van de omkering van de bewijslast aan de orde geweest. In de par-
lementaire geschiedenis is te lezen dat de leden van de PvdA-fractie 
constateerden dat de Raad van State en de NOB hebben gepleit voor 
heroverweging van de omkering plus verzwaring van de bewijslast, 
die optreedt in bepaalde gevallen waarin iemand niet aan zijn admini-
stratieve verplichtingen tegenover de fiscus voldoet. De reactie daar-
op was dat een wijziging van het wettelijke regime over - kort gezegd 
- de omkering van de bewijslast, aanzienlijk verder zou gaan dan het 
probleem waar dit wetsvoorstel op ziet.  
 
"Zoals wij al hebben opgemerkt in onze reactie op het advies van de 
Raad van State, zou zo’n wijziging de bewijspositie versterken van 
belastingplichtigen die een verzoek om informatie van de belasting-
dienst naast zich neerleggen, ook in gevallen waarin dat verzoek dat 
onbetwist wél rechtmatig is. In zulke gevallen kan de verplichte toe-
deling plus verzwaring van de bewijslast een nuttig middel zijn om 
belastingplichtigen tot nakoming van hun wettelijke informatiever-
plichtingen aan te zetten. Daar zouden wij dan ook niet aan willen 
tornen. Wij willen met dit wetsvoorstel een oplossing bieden voor een 
concreet, in de praktijk regelmatig gesignaleerd probleem. Niet meer 
en niet minder."1 
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Onderkend werd wel dat de omkering van de bewijslast niet zelden 
werd ingezet als pressiemiddel om belastingplichtigen aan te zetten 
tot medewerking, ook in gevallen waarin het maar zeer de vraag was 
of zij daartoe eigenlijk wel verplicht waren. De bedoeling was echter 
dat negatieve effect met het wetsvoorstel weg te nemen. 
 
Er is dus wel voor gepleit om de omkering van de bewijslast uit de 
wet te halen en te volstaan met andere op schending van de informa-
tieverplichtingen reeds gestelde sancties, zoals strafrechtelijke ver-
volging. Daartoe is echter op grond van twijfel aan daartoe benodigde 
capaciteit geen aanleiding gevonden. "Een beperking tot strafrechte-
lijke sancties, zoals gesuggereerd in het advies van de Raad van Sta-
te, heeft het nadeel dat de capaciteit van de betrokken strafrechtelij-
ke instanties waarschijnlijk ontoereikend is om alle in aanmerking 
komende zaken te behandelen."2 
 
Oftewel, de omkering (en verzwaring) van de bewijslast op grond van 
het niet voldoen aan de informatieverplichtingen is in de wettelijke 
bepalingen blijven staan, zij het dat de inspecteur thans eerst de 
'hobbel' van de informatiebeschikking moet nemen.  
 
In de tweede zin van het eerste lid van art. 52a AWR is bepaald dat 
de inspecteur in de informatiebeschikking wijst op art. 25, lid 3, AWR. 
Daarin is de zogeheten omkering van de bewijslast omschreven: "in-
dien het bezwaar is gericht tegen een aanslag, een navorderingsaan-
slag, een naheffingsaanslag of een beschikking, met betrekking tot 
welke de vereiste aangifte niet is gedaan of sprake is van een onher-
roepelijk geworden informatiebeschikking als bedoeld in artikel 52a, 
eerste lid, wordt bij de uitspraak op het bezwaarschrift de belasting-
aanslag of beschikking gehandhaafd, tenzij is gebleken dat en in hoe-
verre die belastingaanslag of beschikking onjuist is." Deze zoge-
naamde omkering van de bewijslast is dezelfde als voorheen, maar is 
thans (mede) onderwerp van de procedure tegen de informatiebe-
schikking en kan (ten aanzien van het niet voldoen aan de informa-
tieverplichtingen) slechts door de inspecteur worden ingeroepen als 
hij een onherroepelijke informatiebeschikking in handen heeft. De 
omkering van de bewijslast is met de wetswijzigingen dus 'geregu-
leerd' voor zover het niet (het niet doen van) de vereiste aangifte 
betreft.   
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Kiest de inspecteur ervoor om geen informatiebeschikking vast te 
stellen, dan heeft hij geen recht op het toepassen van de omkering 
van de bewijslast gebaseerd op de stelling dat sprake is van het niet 
voldoen aan de informatieverplichtingen. Dit is natuurlijk anders in-
dien de inspecteur de stelling inneemt dat de vereiste aangifte niet is 
gedaan en hij op basis daarvan al de omkering en verzwaring van de 
bewijslast wenst in te roepen. Zie nader omtrent (de omkering van 
de bewijslast ingeval van) het (niet) doen van de vereiste aangifte, 
hoofdstuk 1 van dit boek. Het onderhavige hoofdstuk beperkt zich tot 
de omkering ingeval sprake is van een onherroepelijke informatiebe-
schikking in de situatie van (i) het niet voldoen aan de informatiever-
plichtingen en (ii) het niet voldoen aan de administratieplicht. 
 
De bepaling zoals hiervoor vermeld geldt in de bezwaarfase. Eenzelf-
de bepaling (art. 27e AWR) geldt in de beroepsfase: "Indien de ver-
eiste aangifte niet is gedaan of sprake is van een onherroepelijk ge-
worden informatiebeschikking als bedoeld in artikel 52a, eerste lid, 
verklaart de rechtbank het beroep ongegrond, tenzij is gebleken dat 
en in hoeverre de uitspraak op het bezwaar onjuist is." 
 
De omkering van de bewijslast kan naar mijn mening zeker als straf 
op een handelen of nalaten van een belastingplichtige worden gezien. 
Echter het karakter van een strafsanctie als bedoeld in art. 6 EVRM 
heeft het niet.3 De omkering (en verzwaring) van de bewijslast is wel 
een geduchte 'sanctie'. De belastingplichtige zal overtuigend moeten 
aantonen dat de geschatte aanslag onjuist is. Hetzelfde geldt voor de 
administratieplichtige die het niet eens is met het standpunt van de 
inspecteur over de omvang van zijn administratie- en bewaarplicht.  
 
Er zijn vele voorbeelden in de jurisprudentie waarin ten gevolge van 
het niet voldoen aan de informatieverplichtingen de omkering en ver-
zwaring van de bewijslast terecht werd geacht. Voor het antwoord op 
de vraag welke specifieke eisen kunnen worden gesteld aan de infor-
matie- en/of administratieplicht, verwijs ik naar de daarop betrekking 
hebbende hoofdstukken 3 en 7 (over artt. 47 AWR en 52 AWR). Ten 
aanzien van de administratieplicht is bijvoorbeeld geoordeeld dat de 
omkering van de bewijslast terecht was omdat door het overschrijven 
van back-up bestanden, primaire bescheiden zijn verdwenen. 
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14.2.2. De inspecteur legt een geschatte aanslag op en kan de ad-
ministratie verwerpen 

 
Indien de inspecteur de door hem gevraagde informatie niet verkrijgt, 
zal de inspecteur een geschatte aanslag opleggen waarbij de bewijs-
last op de belastingplichtige komt te rusten. Omkering van de bewijs-
last betekent niet dat de inspecteur van zijn stelplicht wordt onthe-
ven. Ook betekent dat niet dat de schatting van de inspecteur vast-
staat.4 Hij zal in die gevallen echter (veelal) niet beschikken over de 
exacte gegevens om de aanslag op te baseren. Daarbij dient echter in 
ogenschouw te worden gehouden dat de belastingaanslag niet wille-
keurig mag worden vastgesteld. Hij moet met de gegevens die wel 
voorhanden zijn ('if any') in redelijkheid tot de correctie c.q. de aan-
slag komen. De inspecteur blijft gebonden aan de algemene beginse-
len van behoorlijk bestuur, waaronder het verbod van willekeur. Het 
is vervolgens aan de belanghebbende (die in een nadelige positie is 
gekomen door niet te voldoen aan de informatieverplichting of door-
dat de administratieve gegevens niet op de juiste wijze zijn bewaard) 
te bewijzen dat de inspecteur het niet bij het juiste eind heeft; dat de 
aanslag tot een onredelijk bedrag is vastgesteld.  
 
Het dient in ieder geval zo te zijn dat de rechter bij het beoordelen of 
een omkering van de bewijslast behoort plaats te vinden wel een ze-
kere proportionaliteitstoets aan dient te leggen. Het gepleegde ver-
zuim dient ernstig genoeg te zijn om een zo zware sanctie als de om-
kering van de bewijslast te rechtvaardigen.  
 
De administratie van administratieplichtigen zou betrouwbaar moeten 
zijn en kunnen dienen voor een juiste winstberekening. Als de inspec-
teur deze echter ondeugdelijk vindt, kan hij deze terzijde schuiven en 
verwerpen. Het niet voldoen aan de administratieplicht kan ook leiden 
tot omkering van de bewijslast. De inspecteur zal de administratie bij 
het vaststellen van de winst niet meer als doorslaggevend beschou-
wen, maar zelf tot een berekening trachten te komen.  
 
Er dient bij het toepassen van de omkering van de bewijslast wegens 
het niet-voldoen aan de plichten, rekening te worden gehouden met 
de ernst van het verzuim. Doorslaggevend is of het verzuim voldoen-
de ernstig is.  
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Zo oordeelde de Hoge Raad dat in een bepaald geval de factuurspeci-
ficaties voor de controle van de gevoerde loon-administraties van 
wezenlijk belang waren, zodat het bewaarverzuim voldoende ernstig 
was om te kunnen worden gebezigd als grondslag voor de gevolg-
trekking dat omkering (verschuiving en verzwaring) van de bewijslast 
was gerechtvaardigd.5 In de noot bij dit arrest merkt De Bont op: 
"Van een omkering en verzwaring van de bewijslast kan immers pas 
sprake zijn indien een verzuim is geconstateerd (in casu een bewaar-
verzuim) en vervolgens - ingevolge de evenredigheidstoets in art. 3:4 
en 3:46 Awb - door de feitenrechter in zijn uitspraak kenbaar is ge-
toetst of dit verzuim zwaar genoeg is om te rechtvaardigen dat de 
bewijslast verschuift en zwaarder wordt." Een administratie dient in 
het licht van het voorgaande 'verregaand ondeugdelijk' te zijn, om te 
kunnen worden verworpen. 
  
14.2.3. Tenzij is 'gebleken' 
 
De opgelegde aanslag wordt gehandhaafd, tenzij is gebleken dat en 
in hoeverre deze onjuist is. De betekenis van de term 'blijken' zoals 
opgenomen in de artt. 25, lid 3 en 27e AWR volgt uit de wetsgeschie-
denis6: "(...) In de thans in verschillende belastingwetten voorko-
mende bepalingen betreffende de omkering van de bewijslast, be-
staat geen eenheid van terminologie. Behalve de hier gebezigde for-
mulering "tenzij gebleken is", komen ook de vormen "tenzij overtui-
gend aangetoond wordt" en "tenzij aannemelijk is" voor. Blijkens zijn 
arrest van 1 November 1950 (Beslissingen in Belastingzaken no. 
8849) scheert de Hoge Raad die formuleringen alle over een kam. 
Om aan deze onbevredigende toestand een einde te maken en de 
gradatie in het bewijsrecht tot een minimum te beperken, wordt er 
van uitgegaan, dat met twee nuances kan worden volstaan: "blijken" 
en "aannemelijk zijn." "Blijken" zal worden gebezigd in de gevallen 
waarin volledig bewijs, met toepassing uiteraard van de voor het fis-
cale recht geldende vrije bewijsleer, wordt verlangd en "aannemelijk 
maken" voor een zwakkere vorm van bewijs." (Doen) 'blijken' heeft 
de betekenis van overtuigend aantonen. 
 
Meestal blijkt het leveren van overtuigend tegenbewijs in de praktijk 
een ondoenlijke opgave waardoor de - meestal te hoge - geschatte 
aanslag in stand wordt gelaten. Spelen met de omkering is derhalve 
spelen met vuur.  
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Daarom is het een welkome verandering dat thans vooraf de vraag 
opgeworpen kan worden of informatie moet worden verstrekt en bij-
voorbeeld of bepaalde stukken en bescheiden tot de administratie 
behoren. Op die manier wordt door het niet verstrekken van stukken 
bijvoorbeeld niet direct het risico van omkering van de bewijslast ge-
nomen, maar wordt feitelijk een tussenstap gemaakt. Wordt de be-
lastingplichtige door de rechter in de informatiebeschikkingsprocedure 
in het ongelijk gesteld dan kan hij alsnog beslissen wel of niet mee te 
werken en de informatie wel of niet te verstrekken. Dan is echter wel 
bekend welke gevolgen daaraan door de inspecteur zullen worden 
verbonden. Overigens geldt dan nog steeds dat de rechter uiteindelijk 
zal moeten bepalen of de omkering in dat geval redelijk is. 
 
14.2.4. Ambtshalve, maar… 
 
Bedacht dient te worden dat uit de jurisprudentie volgt dat de omke-
ring van de bewijslast gehandhaafd wordt ook als de belanghebbende 
de medewerking die tot dan toe werd geweigerd, alsnog verleent, zij 
het op een zodanig tijdstip dat de inspecteur er bij de aanslagregeling 
geen rekening meer mee kan houden.7 Ook het alsnog ter zitting van 
het hof met de boekhouding op de proppen komen, is onvoldoende 
om de verzwaring en de olievlekwerking van de omkering weg te ne-
men.8 Deze jurisprudentie is echter van vóór de invoering van de in-
formatiebeschikking. Ik vrees echter dat het ook thans zo zal zijn dat 
indien in de procedure tegen de aanslag - waarbij met een onherroe-
pelijke informatiebeschikking in de hand - alsnog aan de informatie-
verplichtingen wordt voldaan, de omkering in beginsel in stand zal 
blijven. Indien de rechter in de procedure tegen de informatiebe-
schikking zelf een nadere termijn geeft om alsnog aan de verplichtin-
gen te voldoen, zal de omkering (uiteraard) nog niet aan de orde zijn. 
Wordt echter aan de nadere termijn geen gevolg gegeven, dan zal 
sprake zijn van een onherroepelijke informatiebeschikking. Het zou 
praktisch zijn dat ingeval de rechter een nadere termijn tot nakoming 
geeft, er wordt beslist dat de informatiebeschikking vervalt indien 
deze informatie alsnog wordt gegeven. Wordt daaromtrent niets be-
slist, dan heeft de inspecteur nog steeds een onherroepelijke infor-
matiebeschikking in handen (met alle gevolgen van dien).  
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In deze zelfde denktrant past dan dat als de informatie niet binnen de 
gestelde termijn wordt gegeven, de rechter in de uitspraak beslist dat 
dan sprake is van een onherroepelijke informatiebeschikking (met 
alle gevolgen van dien).  
 
Blijkens de rechtspraak van vóór de invoering van de informatiebe-
schikking kan (indien voldaan is aan de proportionaliteitstoets) de 
rechter, als de vaststaande feiten daartoe aanleiding geven, ambts-
halve de bewijslast omkeren.9 De inspecteur behoeft daarop dus geen 
beroep te doen, maar moet wel aannemelijk maken dat de belasting-
plichtige niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan. Thans lijkt het 
wat dat betreft een stuk(je) eenvoudiger: met een onherroepelijke 
informatiebeschikking is de omkering van de bewijslast een gegeven. 
Oftewel, voegt de inspecteur deze bij de processtukken, dan zal de 
rechter de omkering kunnen toepassen (waarbij naar mijn mening 
nog steeds de proportionaliteitstoets geldt). In de wetsgeschiedenis10 
is te lezen dat in de procedure die handelt over de aanslag, de rech-
ter, evenals dat tot de invoering van de wetswijzigingen het geval 
was, de omkering en verzwaring van de bewijslast buiten beschou-
wing zal kunnen laten. De inspecteur zal, gelet daarop, niet snel ge-
neigd zijn een informatiebeschikking af te geven als hij er niet van 
overtuigd is dat daarmee een redelijk belang is gediend. 
 
Hoewel de omkering door de gebiedende wijs 'uit de wet voortvloeit', 
wordt deze dus niet 'rigoureus' toegepast. Het blijft de vraag of de 
omkering van de bewijslast in het betreffende geval redelijk is; is 
sprake van ingrijpende onvolkomenheden. Deze vraag zal zowel aan 
de orde moeten worden gesteld in de procedure tegen de informatie-
beschikking als in de (eventueel) daarop volgende procedure tegen 
de aanslag. De rechter zal moeten beoordelen of omkering van de 
bewijslast in overeenstemming is met het evenredigheidsbeginsel.11 
Blijkens de jurisprudentie mag de rechter de belastingplichtige niet 
overvallen met ambtshalve omkering van de bewijslast.12 De vraag is 
of dat nu nog wel kan gebeuren; door de informatiebeschikking waar-
in dient te worden gewezen op de omkering, kan welhaast geen spra-
ke meer zijn van een situatie waarin de belastingplichtige zal zijn 
overvallen door de omkering van de bewijslast.  
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Tijdens de bezwaarfase in de procedure tegen de informatiebeschik-
king geldt dat niet in iedere situatie het alsnog nakomen van de ver-
plichting de gevolgen van omkering en verzwaring van de bewijslast 
kan voorkomen: het is aan de inspecteur te beoordelen, afhankelijk 
van de omstandigheden van het geval, of hij in de bezwaarfase vast-
houdt aan de informatiebeschikking en aan de daaraan verbonden 
gevolgen van omkering en verzwaring van de bewijslast, dan wel dat 
hij aanleiding ziet de beschikking te herzien en de daaraan verbonden 
gevolgen niet in te laten treden. Zou de inspecteur deze discretionai-
re bevoegdheid niet hebben, dan zou er voor informatieplichtigen 
mogelijk onvoldoende stimulans zijn om aan informatieverzoeken van 
de inspecteur te voldoen.  
 
Of de omkering van de bewijslast redelijk is hangt echter af van de 
specifieke feiten en omstandigheden van het geval.  
 

14.2.5. Geen omkering als je de bewijslast al hebt 
 
Blijkens de arresten van de Hoge Raad van 3 februari 2006 is omke-
ring van de bewijslast niet aan de orde indien de belastingplichtige 
geen informatie verstrekt over aftrekposten waarvan de bewijslast al 
op hem rust.13 Het zou alleszins redelijk zijn in dergelijke gevallen 
dan ook geen informatiebeschikking te nemen. De Raad van State 
heeft dit in het advies omtrent het wetsvoorstel van Dezentjé aan de 
orde gesteld. De Raad adviseerde art. 52a AWR zodanig te formule-
ren, dat aan de arresten van de Hoge Raad van 3 februari 2006, BNB 
204 en 205, recht zou worden gedaan. Helaas achtten de indieners 
van het wetsvoorstel het niet wenselijk art. 52a AWR anders te for-
muleren.  
 
"Het is immers niet gezegd dat geen informatiebeschikking dient te 
worden genomen als vragen worden gesteld terwijl de bewijslast al 
op de belastingplichtige rust. De informatieverplichtingen, alsmede de 
behoefte aan rechtsbescherming, gelden in die situatie onverminderd. 
Wel is het zo dat in het licht van de jurisprudentie waar de Raad op 
wijst het rechtsgevolg van omkering en verzwaring van de bewijslast 
niet optreedt wanneer de vragen uitsluitend betrekking hebben op 
posten die leiden tot belastingvermindering. Overigens geldt dit 
slechts indien het niet voldoen aan de verplichting niet geschiedt in 
samenhang met het niet doen van de vereiste aangifte.  
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Indien namelijk ten gevolge van het opvoeren van een onjuiste af-
trekpost het bedrag aan belasting dat daardoor niet zou worden ge-
heven relatief en absoluut omvangrijk is en de belastingplichtige dat 
wist of zich daarvan bewust moet zijn geweest de vereiste aangifte 
niet is gedaan, treedt het rechtsgevolg van omkering en verzwaring 
van de bewijslast wel op (Hoge Raad 30 oktober 2009, nr. 07/10 
513)." 
 
14.2.6. Omkering voor de hele aangifte? 
 
In het kader van dit vraagstuk kan allereerst gewezen worden op het 
arrest van de Hoge Raad van 14 november 199014 voor situaties 
waarin sprake is van omkering van de bewijslast wegens het niet 
doen van de vereiste aangifte. De Hoge Raad oordeelde dat de omke-
ring van de bewijslast bij het ontbreken van de vereiste aangifte geldt 
voor alle bestanddelen die in de aanslag zijn begrepen als vaststaat 
dat de vereiste aangifte niet is gedaan, en niet slechts voor één of 
meerdere onderdelen van de aangifte. De omkering van de bewijslast 
als gevolg van het niet doen van de vereiste aangifte geldt dan dus 
voor het geheel van de aanslag.15  
 
Er zijn door de Hoge Raad geen arresten gewezen over de vraag of 
de omkering voor alle bestanddelen van de aanslag geldt in de situa-
tie waarin sprake is van omkering op grond van schending van de 
informatie- of administratieverplichtingen. Ook in de situatie dat niet 
is voldaan aan deze verplichtingen rijst de vraag of dan de omkering 
van de bewijslast wel van toepassing is voor alle bestanddelen in de 
aanslag óf slechts voor de bestanddelen ten aanzien waarvan niet 
aan de verplichtingen is voldaan. Er zijn diverse meningen hierom-
trent in conclusies van A-G's, in annotaties bij jurisprudentie en in de 
literatuur te vinden.16 Het zou redelijk zijn de omkering van de be-
wijslast alleen te laten intreden ten aanzien van de inkomensbe-
standdelen waarop de informatie betrekking heeft. De Hoge Raad 
oordeelde echter dat het niet overleggen van de verslagen van direc-
tie- en commissarissenvergaderingen de omkering van de bewijslast 
tot gevolg had voor het geheel van de aanslag hetgeen erop lijkt dat 
de Hoge Raad een partiële omkering van de bewijslast afwijst.17 
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In een recente uitspraak van Hof Amsterdam18 was sprake van een 
belanghebbende die een onderneming in binnentuinbenodigdheden 
en hennepstekjes exploiteerde en waarbij tijdens een boekenonder-
zoek gebreken in de administratie waren ontdekt. Aannemelijk was 
dat de belanghebbende inkomsten had genoten uit de handel in hen-
nepstokken en vast stond dat van de handel in hennepstekjes geen 
administratie was bijgehouden. Omdat de belanghebbende zijn ver-
plichting een deugdelijke administratie te voeren had geschonden, 
was omkering en verzwaring van de bewijslast gerechtvaardigd. Aan 
de orde was of de schending van de administratieplicht alle correcties 
raakte, in die zin dat de bewijslast voor alle correcties dus op de be-
langhebbende kwam te rusten. Het hof oordeelde:  
 
"Artikel 27e AWR bevat het voorschrift dat de rechter in geval van 
een (voldoende ernstige) schending van de administratieverplichtin-
gen van artikel 52 AWR "het beroep ongegrond [verklaart] tenzij is 
gebleken dat en in hoeverre de uitspraak op bezwaar onjuist is". Een 
grammaticale interpretatie van deze bepaling (evenals van de inhou-
delijk gelijkluidende bepaling van artikel 25, zesde lid, AWR) zou in 
beginsel tot de conclusie leiden dat een kwalificerende schending van 
artikel 52 AWR leidt tot omkering en verzwaring van de bewijslast ter 
zake van de gehele (navorderings)aanslag. Aan de totstandkomings-
geschiedenis van artikel 52 AWR ontleent het Hof echter argumenten 
om de processuele sanctie te beperken tot die inkomensbestanddelen 
van de (navorderings)aanslag waarop de schending van de admini-
stratieverplichting betrekking heeft. Het Hof wijst op volgende passa-
ge uit de memorie van toelichting bij de Wet van 29 juni 1994, Stb. 
499 (Wet aanpassing administratieve verplichtingen), Kamerstukken 
II 1988/89, 21 287, nr. 3, blz. 17): "Voorts bestaat de verwachting 
dat, ook na invoering van artikel 54 [AWR], conform de bestaande 
jurisprudentie, het niet voldoen aan een op de belastingplichtige rus-
tende verplichting ten aanzien van een onderdeel van de aanslag niet 
ten gevolge zal hebben dat omkering van de bewijslast plaatsvindt 
ten aanzien van de gehele aanslag. Het verwerpen van de admi-
nistratie op een onderdeel hoeft dan ook nog niet te betekenen dat 
de gehele winstberekening onbetrouwbaar is. Omkering van de be-
wijslast kan dan uitsluitend ten aanzien van het desbetreffende on-
derdeel plaatsvinden.  
(…)  
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4.7. De medewerking bij de controle  
(…) Deze specifieke vorm van medewerking is neergelegd in het 
voorgestelde artikel 52, vijfde lid, slotzin. Niet nakoming van deze 
verplichting kan neerkomen op het praktisch onmogelijk maken van 
de controle van de administratie. Met het oog daarop kan in een 
voorkomend geval een beroep worden gedaan op omkering van de 
bewijslast, zoals is voorzien in de artikelen 25 en 29 [Hof: thans arti-
kel 27e AWR]. Overigens houdt dat in een dergelijk geval, zo merk ik 
nog op, niet in dat de inspecteur op willekeurige wijze de aanslag kan 
vaststellen. (…) Bij toepassing van de omkering van bewijslast zal 
gelet moeten worden op een redelijke verhouding tussen hetgeen 
waarin de administratieplichtige in gebreke is en de daaraan te ver-
binden consequenties."  
 
4.4.5. Gelet op uit deze parlementaire geschiedenis af te leiden 
strekking van de voorschriften van artikel 25, zesde lid en artikel 27e 
AWR is het Hof van oordeel dat bij de vraag welke gevolgen moeten 
worden verbonden aan een geconstateerde schending van de admini-
stratieverplichting, mede moet worden gelet op proportionaliteit tus-
sen de aard en ernst van de schending en de daaraan te verbinden 
processuele sanctie. Dit houdt in dat de sanctie van de omkering en 
verzwaring van de bewijslast niet (noodzakelijk) op de gehele aanslag 
(voor zover in geschil) van toepassing is, indien – gelet op de aard 
van de verzwegen of ontbrekende informatie – een meer genuan-
ceerde (of: specifieke) toepassing van die sanctie geboden is. In een 
geval als het onderhavige betekent dit naar het oordeel van het Hof 
dat de sanctie van omkering en verzwaring van de bewijslast in het 
onderhavige jaar beperkt dient te blijven tot (…)."  
 
Voor het niet voldoen aan de informatieverplichting is gezien de in-
houd van deze uitspraak verdedigbaar dat aan de hand van de pro-
portionaliteitstoets de omkering van de bewijslast alleen het inko-
mensbestanddeel raakt waarop de gevraagde informatie betrekking 
heeft. Oftewel, alsdan zou sprake moeten kunnen zijn van partiële 
omkering van de bewijslast.  
 
In de wetsgeschiedenis ter zake van de invoering van art. 52a AWR, 
is in het advies van de Raad van State door de Raad ook een opmer-
king gemaakt over de 'reikwijdte' van de omkering. De Raad merkte 
op, dat in de gevallen waarin sprake is van een onherroepelijke in-
formatiebeschikking, door de omschrijving van de verplichtingen die 
niet zijn nagekomen, vaststaat op welke inkomensbestanddelen de 
omkering van de bewijslast betrekking heeft.  
  



"Het handhaven van de aanslag door de inspecteur tenzij de belas-
tingplichtige overtuigend aantoont in hoeverre de aanslag onjuist is, 
kan in deze gevallen daardoor beperkt worden tot de vermogensbe-
standdelen waarop de informatiebeschikking ziet. Door deze beper-
king kan het veel aangevoerde bezwaar tegen de vigerende regeling 
dat omkering van de bewijslast ook betrokken wordt op inkomensbe-
standdelen waarover geen inlichtingen zijn gevraagd of anderszins 
niet aan de verplichtingen is voldaan, worden ondervangen. De Raad 
adviseert de artikelen 25, derde lid, en 27e AWR in deze zin aan te 
passen."  
 
De indieners van het wetsvoorstel erkenden in hun reactie weliswaar 
dat met het onherroepelijk worden van de informatiebeschikking in 
een aantal gevallen door de omschrijving van de verplichtingen vast 
zal kunnen staan op welke inkomensbestanddelen de omkering en 
verzwaring van de bewijslast betrekking zou moeten hebben. "Het 
komt echter evenzeer voor dat de gestelde vragen een meer algeme-
ne strekking hebben en bijvoorbeeld ertoe dienen om een eerste in-
druk te krijgen teneinde vervolgens meer specifieke vragen te kunnen 
stellen. De indieners zien geen aanleiding de wet op dit punt aan te 
passen."19  
 
Het zou naar mijn mening gezien het vorenstaande zo moeten zijn 
dat de inspecteur de omkering slechts zal toepassen voor de be-
standdelen in de aanslag waarop de gevraagde informatie zag: parti-
ele omkering derhalve. 
  
14.2.7. Omkering bewijslast en de voorlopige aanslag 
 
Blijkens de wetsgeschiedenis kan in geval van een voorlopige aanslag 
geen sprake zijn van de omkering van de bewijslast.20  
 
14.2.8. Geen omkering voor de vergrijpboete 
 
In het derde lid van art. 25 AWR is bepaald dat de eerste volzin (de 
omkering van de bewijslast) geen toepassing vindt voor zover het 
bezwaar is gericht tegen een vergrijpboete. Indien derhalve aan een 
belastingplichtige een vergrijpboete is opgelegd, geldt de omkering 
van de bewijslast niet voor de aanwezigheid van opzet of grove 
schuld bij de belastingplichtige.  
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De inspecteur moet het schuldbestanddeel van de boete wel altijd 
volgens de normale bewijsregels bewijzen. Ware dit anders dan zou 
strijdigheid ontstaan met de onschuldpresumptie van art. 6 EVRM. In 
zijn arresten van 15 april 2011 en 10 juni 201121 heeft de Hoge Raad 
hieraan de nodige overwegingen gewijd. Als leidraad heeft voortaan 
te gelden het arrest van 15 april 2011: 
  
"Als uitgangspunt geldt dat aan een belanghebbende geen boete kan 
worden opgelegd ter zake van een beboetbaar feit waaromtrent be-
wijs ontbreekt dat hij dit heeft gepleegd. De omstandigheid dat een 
belanghebbende heeft geweigerd de door de inspecteur van hem ge-
vraagde inzage te verschaffen, levert als zodanig geen bewijs op van 
een beboetbaar feit bestaande in het over een bepaald jaar niet aan-
geven van bepaalde inkomsten of vermogensbestanddelen en heeft 
ook geen invloed op de bewijslastverdeling te dier zake. Het gevolg 
dat artikel 27e van de AWR verbindt aan het verzaken van de inzage-
plicht houdt blijkens de laatste volzin van dat artikel niet in dat de 
belanghebbende moet bewijzen dat hij geen beboetbaar feit heeft 
begaan. Een andere opvatting zou ook niet verenigbaar zijn met het 
door artikel 6, lid 2, van het EVRM gewaarborgde vermoeden van 
onschuld. Op de Inspecteur rustte in het kader van de vaststelling 
van de boeten derhalve de last te bewijzen dat belanghebbende in elk 
van de jaren 1990 tot en met 2000 rentebaten niet heeft verant-
woord." 
 
Op de hoogte van de boete zal de omkering van de bewijslast wel 
effect (kunnen) hebben nu de hoogte van de boete gekoppeld is aan 
het bedrag van de verschuldigde belasting. Voorheen leek in de juris-
prudentie de lijn te kunnen worden ontdekt dat de omkering en ver-
zwaring van de bewijslast zonder meer doorwerkte in de boetegrond-
slag.22 Meer recentelijk echter heeft de Hoge Raad de volgende lijn 
uiteengezet. De Hoge Raad heeft eerst twee passages aangehaald uit 
de parlementaire geschiedenis, ten eerste uit de totstandkoming van 
art. 29, lid 1, AWR23 en ten tweede uit de totstandkoming van art. 
27e AWR24 om vervolgens te overwegen:  
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"3.6.5. Uit deze passages blijkt van de bedoeling van de wetgever dat 
bij de beoordeling van een vergrijpboete ervan wordt uitgegaan dat 
de feitelijk geheven belasting - indien ook daarover een rechtsgeding 
aanhangig is gemaakt: zoals deze door de rechter in stand wordt ge-
laten - de verschuldigde belasting is, óók als de hoogte daarvan is 
komen vast te staan met toepassing van de zogenoemde omkering 
van de bewijslast.  
De meervermelde laatste volzin heeft naar die bedoeling uitsluitend 
het gevolg dat op de inspecteur de bewijslast blijft rusten dat de be-
lastingplichtige 1) opzettelijk of met grove schuld 2) een van de in de 
artikelen 67d tot en met 67f van de AWR opgesomde vergrijpen heeft 
begaan. Van die vergrijpen is de hoogte van de verschuldigde belas-
ting als zodanig niet een element. 
3.6.6. De tekst van meervermelde bepaling is, tegen de achtergrond 
van het systeem van de wet, met die bedoeling niet onverenigbaar. 
In dat systeem geschiedt immers de vaststelling van het bedrag van 
de belasting afzonderlijk van de vaststelling van de boete door de 
inspecteur; bij laatstbedoelde gelegenheid wordt het bedrag van de 
belasting niet opnieuw afzonderlijk vastgesteld.  
(…) 
3.6.8. De hiervoor in 3.6.5 vermelde omstandigheid dat naar de be-
doeling van de wetgever bij de beoordeling van een vergrijpboete 
ervan wordt uitgegaan dat de feitelijk geheven belasting de verschul-
digde belasting is, óók als de hoogte daarvan is komen vast te staan 
met toepassing van de zogenoemde omkering van de bewijslast, ont-
slaat de rechter evenwel niet van zijn verplichting om te beoordelen 
of een opgelegde vergrijpboete gelet op de omstandigheden van het 
geval een passende en ook geboden sanctie is voor het vergrijp dat is 
begaan. Tot de hierbij in aanmerking te nemen omstandigheden be-
hoort de wijze waarop de hoogte van de verschuldigde belasting is 
komen vast te staan, waaronder ook valt de omstandigheid dat hier-
toe de zogenoemde omkering van de bewijslast is toegepast."25  
 
Rechters dienen dus in hun uitspraken blijk te geven of bij het oor-
deel over de boete rekening is gehouden met het gegeven dat sprake 
was van omkering en verzwaring van de bewijslast.26 Als de inspec-
teur ook zonder de toepassing van de omkering en verzwaring van de 
bewijslast de juistheid van de geheven belasting voldoende aanneme-
lijk maakt, is een matiging van de boete niet aan de orde.27 De toe-
passing van de omkering en verzwaring van de bewijslast behoeft 
dan ook niet automatisch te leiden tot vermindering van de boete.  
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In de lagere rechtspraak zijn recentelijk diverse uitspraken te vinden 
waarin - overeenkomstig het oordeel van de Hoge Raad  - blijk wordt 
gegeven van het feit dat rekening is gehouden met de omstandigheid 
dat de aanslag is opgelegd met toepassing van de omkering van de 
bewijslast. Veelal wordt geoordeeld dat er ondanks de omkering van 
de bewijslast geen reden is tot matiging van de boete omdat de in-
specteur ook zonder omkering van de bewijslast aannemelijk maakt 
dat de nageheven/nagevorderde belasting juist is.  
 
Een uitzondering op de hoofdregel die volgt uit het arrest BNB 
2008/165 (zie hiervoor) is te vinden in het arrest van 6 juni 2008. De 
omkering van de bewijslast werkt niet ongeclausuleerd door naar de 
boeteprocedure. Aan de orde was een klacht over het feit dat het hof 
het bedrag van de nageheven belasting tot grondslag had genomen 
voor de boete, hoewel het dat bedrag had bepaald met behulp van 
omkering en verzwaring van de bewijslast. De bewijslast was omge-
keerd en verzwaard omdat de belanghebbende weigerde een door de 
inspecteur verlangde verklaring af te leggen. De Hoge Raad oordeel-
de:  
 
"3.5.2. Inderdaad is dit laatste de grond waarop het Hof de bewijslast 
heeft omgekeerd en verzwaard: in onderdeel 4.2 van zijn uitspraak 
heeft het niet geoordeeld dat de Inspecteur in zijn (…) brief van (…) 
een verzoek heeft gedaan tot overlegging van (bestaande) beschei-
den, maar - niet onbegrijpelijk - geoordeeld dat de Inspecteur in die 
brief een verzoek om inlichtingen heeft gedaan; en de omkering en 
verzwaring van de bewijslast uitsluitend gebaseerd op de weigering 
van belanghebbende de in die brief verzochte inlichtingen te ver-
strekken.  
 
3.5.3. Bij deze feitelijke grondslag slaagt de klacht dat het Hof heeft 
miskend dat, zoals is geoordeeld in het aangehaalde arrest [BNB 
2002/27], in het kader van de vaststelling en toetsing van een boete 
geen nadelig gevolg mag worden verbonden aan de weigering door 
de belanghebbende om een van hem gevorderde verklaring af te leg-
gen, hoezeer ook hij krachtens artikel 47 van de Algemene wet inza-
ke rijksbelastingen tot het afleggen van zodanige verklaring kon wor-
den verplicht".28 
 

Oftewel, de omkering en verzwaring van de bewijslast geldt niet voor 
de vraag of een beboetbaar feit is gepleegd. Indien dat op grond van 
de normale bewijsregels is komen vast te staan, is de heffingsgrond-
slag in beginsel ook de boetegrondslag.  
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De rechter moet echter wel een passende en geboden boete vaststel-
len, waarbij rekenschap dient te worden gegeven van het feit dat de 
heffingsgrondslag is vastgesteld met toepassing van de omkering van 
de bewijslast. Als sprake is van een weigering informatie te verstrek-
ken (schending art. 47 AWR) dan mag dat geen nadelig gevolg heb-
ben voor de hoogte van de boete. 
  
14.2.9. Art. 54 AWR29 
 

In art. 54 AWR is de sanctie ter zake van het niet meewerken van 
administratieplichtigen bepaald: "De administratieplichtige die niet of 
niet volledig voldoet aan de vordering gegevensdragers, of de inhoud 
daarvan, voor raadpleging beschikbaar te stellen, wordt voor de toe-
passing van de artt. 25 en 27e geacht niet volledig te hebben voldaan 
aan een bij of krachtens art. 52 opgelegde verplichting, tenzij aan-
nemelijk is dat de afwezigheid of onvolledigheid van de gegevensdra-
gers of de inhoud daarvan het gevolg is van overmacht."  
 
In de nieuwe wet waarin de kostenbeschikking en de informatiebe-
schikking werden geïntroduceerd, is de bepaling van art. 54 AWR 
ongewijzigd gebleven. Dat deze tekst niet is aangepast is om meer-
dere redenen opmerkelijk. Vóór de wetswijziging werd in de artt. 25 
en 27e AWR bepaald dat de bewijslast kon worden omgekeerd en 
verzwaard als (onder meer) niet werd voldaan aan de verplichtingen 
in art. 52 AWR. De tekst van de artt. 25 en 27e AWR is echter juist 
op dat punt gewijzigd. De bewijslast kan thans (onder andere) wor-
den omgekeerd en verzwaard als een informatiebeschikking onher-
roepelijk is geworden. Een verwijzing naar een schending van de ver-
plichtingen in art. 52 AWR bestaat thans niet meer, althans niet meer 
in die artikelen. Als gevolg daarvan is de tekst van art. 54 AWR na de 
wetswijziging zinloos geworden. 
 
Er is mitsdien ook een informatiebeschikking nodig voor de omkering 
en verzwaring van de bewijslast ingeval niet aan de administratiever-
plichting van art. 52 AWR wordt voldaan, terwijl deze administratie-
verplichting zich niet goed leent voor het vaststellen van een dergelij-
ke beschikking. Volgens De Blieck e.a. wordt dit in de praktijk moge-
lijk omzeild door gebreken in de nakoming van de administratieplicht 
via de band van de informatiebeschikking ex art. 47 AWR, lid 1, aan-
hef en onder b te spelen.  
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In dat geval geldt op grond van art. 54 AWR dat de administratie-
plichtige die weigert aan een verzoek ex art. 47 AWR te voldoen, ge-
acht wordt niet aan zijn administratieplicht te hebben voldaan, tenzij 
aannemelijk is dat de weigering het gevolg is van overmacht. De 
vraag of al dan niet sprake is van overmacht kan dan aan de orde 
komen in een procedure tegen de informatiebeschikking ex art. 47 
AWR. Deze zou dan tevens als informatiebeschikking ex art. 52 AWR 
kunnen worden aangemerkt, aldus De Blieck e.a.30 Het opmerkelijke 
in art. 54 AWR is echter dat een schending van art. 47, lid 1, onder b 
AWR, wordt getransformeerd naar een schending van art. 52 AWR. 
Dit is in de eerste plaats opmerkelijk omdat niet iedere gegevensdra-
ger die door de inspecteur wordt gevorderd, tot de administratie be-
hoeft te behoren. In dergelijke gevallen is het niet logisch in de 
schending van art. 47, lid 1, onder b AWR een schending van de ad-
ministratie- of bewaarplicht te zien. 
 
Ook overigens is de tekst van art. 54 AWR moeilijk te plaatsen in de 
huidige wetgeving. Een administratieplichtige die desgevraagd geen 
gegevensdragers voor raadpleging ter beschikking stelt, kan de bepa-
ling van art. 47, lid 1, onder b AWR schenden, als hij beschikt of kan 
beschikken over die gegevensdragers. De vaste jurisprudentie van de 
Hoge Raad  omtrent de verplichting van art. 47 AWR is immers duide-
lijk: "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."  
 
Als aan de wettelijke fictie in art. 54 AWR van de transformatie van 
een schending van art. 47 AWR in een schending van art. 52 AWR 
nog steeds waarde moet worden gehecht, zou de bij de nieuwe wet 
geïntroduceerde rechtsbescherming zinledig worden omdat een 
schending van art. 52 AWR zich niet (of nauwelijks) laat herstellen.  
 
In het kader van het voorgaande is nog wel van belang dat de wetge-
ver de reikwijdte van art. 54 AWR nadrukkelijk heeft beperkt: 
 
"Artikel 54 heeft - kort gezegd - het oog op de situatie waarin een 
administratieplichtige in gebreke is gebleven aan zijn administratie- 
of bewaarverplichting te voldoen. Het gaat derhalve niet om het geval 
waarin de administratieplichtige weigert het gevraagde voor raadple-
ging beschikbaar te stellen. Daarvoor is deze bepaling niet bedoeld." 
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Hoewel ook deze toelichting niet in helderheid uitblinkt, kan daaruit 
worden opgemaakt dat art. 54 AWR van toepassing is in het geval dat 
een weigering de administratie voor raadpleging beschikbaar te stel-
len, wordt gemotiveerd met de toelichting dat de administratie niet 
aanwezig is c.q. verloren is gegaan. Ook zou deze bepaling kunnen 
gelden als een administratieplichtige op geen enkele wijze motiveert 
waarom gegevensdragers (die onmiskenbaar onder de administratie- 
en bewaarplicht van art. 52 AWR vallen) niet voor raadpleging be-
schikbaar worden gesteld. Als de verlangde gegevensdrager wel in 
het bezit is van de administratieplichtige maar hij weigert deze voor 
raadpleging beschikbaar te stellen, is art. 54 AWR niet van toepassing 
en zal de wettelijke fictie niet van toepassing zijn.  
 
Geconcludeerd moet worden dat de huidige tekst van art. 54 AWR 
niet meer aansluit bij de bepalingen in de artt. 25 en 27e AWR en dus 
zou moeten worden aangepast. Nu de werkelijke doelstelling achter 
de introductie van art. 54 AWR het bezitsvermoeden en de daaraan 
verbonden bewijslastverdeling is, dient een aanpassing van art. 54 
AWR te worden overwogen. In dat verband zou de tekst volgens De 
Bont als volgt kunnen luiden: "De administratieplichtige die niet of 
niet volledig voldoet aan de vordering gegevensdragers, of de inhoud 
daarvan, voor raadpleging beschikbaar te stellen, wordt - voor zover 
die gegevensdragers tot de administratie behoren - voor de toepas-
sing van art. 52a geacht niet volledig te hebben voldaan aan een bij 
of krachtens art. 52 opgelegde verplichting, tenzij aannemelijk is dat 
de afwezigheid of onvolledigheid van de gegevensdragers of de in-
houd daarvan het gevolg is van overmacht."  
 
Hiermee wordt dan een gerechtvaardigde bewijslastverdeling gereali-
seerd. Nu in beginsel geen sprake is van een schending van art. 47, 
lid 1, onder b AWR indien de belastingplichtige niet over de gege-
vensdrager beschikt of kan beschikken, ontstaat het risico dat er een 
premie bestaat op het 'verdwijnen' van de administratie. De wetgever 
heeft willen vastleggen dat alleen bij 'afwezigheid van schuld' aan het 
verlies van de gegevensdragers geen nadelige gevolgen voor de be-
lastingplichtige dienen in te treden. Van de administratieplichtige mag 
worden verwacht dat hij de maatregelen neemt die redelijkerwijs van 
hem mogen worden verwacht om te bewerkstelligen dat de gege-
vensdragers beschikbaar blijven voor de belastingdienst. Laat hij der-
gelijke maatregelen na dan is van afwezigheid van schuld geen spra-
ke. Hoewel hij dan niet beschikt en kan beschikken over de gege-
vensdragers en art. 47 AWR in beginsel niet schendt, kan hij wel als 
gevolg van de fictiebepaling in art. 54 AWR worden geconfronteerd 
met een informatiebeschikking ingevolge art. 52a AWR, vanwege de 
bij wettelijke fictie bewerkstelligde schending van art. 52 AWR.     



14.3. Boetebepalingen 

 
Er is geen bestuurlijke verzuimboete gesteld op het niet voldoen aan 
de vorderingen ex art. 47 e.a. AWR (artt. 67a-67c AWR).  
 
Op grond van art. 67e AWR kan een vergrijpboete (van maximaal 
100 procent van de (na)gevorderde belasting) worden opgelegd inge-
val het aan opzet of grove schuld van de belastingplichtige is te wij-
ten dat de aanslag tot een laag bedrag is vastgesteld of anderszins te 
weinig belasting is geheven. Het is de vraag of deze boetebepaling 
kan worden ingeroepen indien niet wordt voldaan aan de informatie- 
en administratieverplichtingen. Veelal zal de inspecteur kiezen voor 
beboeting op grond van het feit dat de aangifte niet (volledig of juist) 
is gedaan.  
 
In het arrest van de Hoge Raad van 13 oktober 200631 is het volgen-
de overwogen: "3.3.2 De vergrijpen waarvoor de inspecteur krach-
tens art. 67d en 67e AWR boeten kan opleggen en waarop art. 69a 
AWR [oud] betrekking heeft, dienen voor de toepassing van het, me-
de aan laatstgenoemd artikel ten grondslag liggende, una via-
beginsel te worden onderscheiden van de schending van de in art. 47 
lid 1, aanhef en onder a, AWR neergelegde algemene verplichting van 
een belastingplichtige om aan de inspecteur, indien deze daarom 
vraagt, de gegevens en inlichtingen te verstrekken welke voor de 
belastingheffing ten aanzien van die belastingplichtige van belang 
kunnen zijn. Het niet, dan wel onjuist of onvolledig doen van een 
aangifte is een andere gedraging dan het niet, onjuist of onvolledig 
verstrekken van de onder art. 47 AWR gevraagde inlichtingen. Indien 
echter dit laatste te wijten is aan opzet van de belastingplichtige en 
aangenomen moet worden dat als direct gevolg van een zodanige 
schending van die inlichtingenplicht te weinig belasting is geheven, is 
sprake van een vergrijp als bedoeld in art. 67e AWR en kan zich een 
samenloop voordoen van laatstgenoemde bepaling en art. 69 AWR. 
3.3.3 De onderhavige zaak heeft op zo'n geval evenwel geen betrek-
king. De vergrijpen waarvoor de Inspecteur op de voet van art. 67d 
en 67e AWR boeten heeft opgelegd, zijn immers niet gelegen in het 
schenden door [verweerders] van een of meer van de uit art. 47 lid 1 
AWR voortvloeiende verplichtingen.  
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De Inspecteur heeft, naar uit de ten processe vaststaande feiten 
volgt, de inlichtingen eerst gevraagd nadat en omdat hij op grond van 
door hem in het kader van het Rekeningenproject verkregen gege-
vens, een onderzoek was begonnen naar de juistheid en volledigheid 
van de reeds door [verweerders] gedane aangiften en op grond daar-
van vastgestelde primitieve aanslagen.  
3.3.4 Evenmin is van belang dat de - tot de voorgenomen strafver-
volging aanleiding gevende - weigering van het echtpaar de op de 
voet van art. 47 AWR gevraagde inlichtingen en gegevens te ver-
strekken, betrekking heeft op dezelfde omstandigheid (het al of niet 
aanhouden van tegoeden op een bankrekening bij een Luxemburgse 
bank), als die welke ten grondslag heeft gelegen aan de door de In-
specteur opgelegde vergrijpboeten. Zoals volgt uit hetgeen hiervoor 
in 3.3.2 is overwogen, is immers voor de niet-toepassing van het una 
via-beginsel (en art. 69a AWR) beslissend dat de onjuiste en onvolle-
dige aangiften, die hebben geleid tot te lage aanslagen, en de weige-
ring om de op de voet van art. 47 AWR gevraagde informatie te ver-
strekken verschillende gedragingen zijn, ook al hebben die betrekking 
op dezelfde omstandigheid." 
 
Op basis van deze overwegingen lijkt het dus wel mogelijk een boete 
op grond van art. 67e AWR op te leggen, indien opzettelijk onjuiste of 
onvolledige informatie is verstrekt en er als direct gevolg daarvan te 
weinig belasting is geheven.  
 
Onder andere voor deze beboetbare feiten is in art. 67n AWR een 
inkeerregeling opgenomen. Voor een uiteenzetting van deze regeling 
zij verwezen naar het hoofdstuk 'Inkeren' in de uitgave 'Fiscaal straf-
recht' van De Bont Advocaten uit december 2011. 
 

 

14.4. Strafbepalingen 

 

Het niet voldoen aan de vordering tot het verstrekken van gegevens 
en inlichtingen als bedoeld in o.a. art. 47 AWR is strafbaar gesteld in 
de artt. 68 en 69 AWR.  
 
Art. 68, lid 1, AWR stelt (als ernstige overtredingen) - kort gezegd - 
strafbaar degenen die, verplicht te verstrekken inlichtingen, gegevens 
of aanwijzingen niet, onjuist of onvolledig verstrekken, maar ook de-
genen die, geen (of vervalste) verplicht te verstrekken boeken, be-
scheiden en andere gegevensdragers voor raadpleging beschikbaar 
stellen.  
 



Ook strafbaar zijn de administratieplichtigen die de verplicht te voe-
ren administratie niet overeenkomstig de daaraan gestelde eisen voe-
ren alsook administratieplichtigen die niet voldoen aan de verplichte 
bewaarplicht. De maximale straf is hechtenis van ten hoogste zes 
maanden of een geldboete van de derde categorie (thans € 7.600 
voor natuurlijke personen en € 19.000 voor rechtspersonen).  
 
De opzetvariant van het voorgaande is strafbaar gesteld in art. 69, lid 
1, AWR (misdrijven): "Degene die opzettelijk een bij de belastingwet 
voorziene aangifte niet doet, niet binnen de daarvoor gestelde termijn 
doet, dan wel een der feiten begaat, omschreven in artikel 68, eerste 
lid, onderdelen a, b, d, e, f of g, wordt, indien het feit ertoe strekt dat 
te weinig belasting wordt geheven, gestraft met gevangenisstraf van 
ten hoogste vier jaren of geldboete van de vierde categorie of, indien 
dit bedrag hoger is, ten hoogste eenmaal het bedrag van de te weinig 
geheven belasting." De vierde categorie behelst een boete van 
€ 19.000 (voor natuurlijk personen, aan rechtspersonen kan een boe-
te van € 76.000 worden opgelegd). Onderdeel c van art. 68, lid 1, 
AWR betreft het in vervalste vorm beschikbaar stellen van boeken, 
bescheiden en/of gegevensdragers. Dat is aangemerkt als een 'zwaar' 
misdrijf waarop maximaal zes jaar gevangenisstraf of een geldboete 
van de vijfde categorie (€ 76.000 voor natuurlijke personen respec-
tievelijk € 760.000 voor rechtspersonen) is gesteld. 
 
Voor een strafvervolging op grond van dit art. 69 AWR is dus opzet 
vereist. Daarnaast dient te zijn voldaan aan het strekkingsvereiste; 
het strafbare feit moet ertoe hebben gestrekt dat te weinig belasting 
wordt geheven. De delicten in de artt. 68 en 69 AWR zijn bij uitstek 
kwaliteitsdelicten; zij zijn gericht tot degenen op wie de verplichting 
rust. 
 
Van belang is dat - wil strafvervolging tot succes voor het Openbaar 
Ministerie leiden - het gaat om "degene die ingevolge de belastingwet 
verplicht is tot". Bijvoorbeeld ten aanzien van de verplichting zoals 
neergelegd in art. 47, lid 1, AWR kan worden opgemerkt dat in dat 
artikel is bepaald dat: "Ieder is gehouden om desgevraagd aan de 
inspecteur: de gegevens en inlichtingen te verstrekken welke voor de 
belastingheffing te zijnen aanzien van belang kunnen zijn (…)". Uit 
het woord 'desgevraagd' uit de aanhef van het eerste lid van art. 47 
AWR volgt, dat de verplichting pas ontstaat op het moment dat hier-
toe door de Belastingdienst een verzoek is gedaan. (Zie nader hoofd-
stuk 3. 'De informatieverplichting van art. 47 AWR' van dit boek).  
 
 



Dit volgt ook uit het arrest van de Hoge Raad van 21 maart 2008. 
Daarin richtte het beroep in cassatie zich onder meer tegen het oor-
deel van Hof 's-Hertogenbosch dat belanghebbende de Inspecteur in 
strijd met de artt. 47 en 49 AWR inlichtingen had verschaft waarvan 
zij wist dat deze onjuist waren. Ook de Hoge Raad32 overwoog dat de 
verplichting van art. 47, lid 1, AWR pas ontstaat indien daartoe van 
de zijde van de inspecteur een verzoek is gedaan. Een gelijkluidend 
oordeel kan worden gevonden in een meer recente uitspraak van Hof 
Amsterdam33:  
 
"Een informatieplicht op grond van artikel 47 van de Algemene wet 
inzake rijksbelastingen (hierna: AWR) ontstaat pas indien aan betrok-
kene door de fiscus daadwerkelijk en expliciet iets wordt gevraagd. Is 
er geen vraag, dan is er ook geen verplichting tot informatieverstrek-
king als bedoeld in artikel 47 AWR. (....) Een [dergelijke] algemene 
uitnodiging tot reageren kan niet worden beschouwd als een concreet 
verzoek om inlichtingen."  
 
Het onverplicht voor raadpleging beschikbaar stellen van bijvoorbeeld 
valse facturen valt zodoende niet onder de reikwijdte van art. 68, lid 
1, onder c jo. art. 69, lid 2, AWR. 
 
Zoals hiervoor in de alinea's met betrekking tot de omkering van de 
bewijslast is uiteengezet is omkering van de bewijslast niet aan de 
orde indien de belastingplichtige geen informatie verstrekt over af-
trekposten waarvan de bewijslast al op hem rust. De vraag die ver-
volgens kan worden gesteld, is op welke wijze dient te worden omge-
gaan met het in de hiervoor aangehaalde strafbepalingen opgenomen 
bestanddeel: 'degene die ingevolge de belastingwet verplicht is'. Kan 
dat nog wel bewezen worden verklaard in het geval informatie wordt 
gevraagd over een buitengewone last (ten aanzien waarvan de be-
wijslast al op de belastingplichtige rust). Immers, uit de genoemde 
arresten van de Belastingkamer van de Hoge Raad van 3 februari 
200634 volgt dat de inspecteur bij het vragen die bescheiden ter be-
schikking te stellen dan niet een belang heeft als waarop art. 47 van 
de AWR ziet.  
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De Strafkamer van de Hoge Raad aan wie deze vraag werd voorge-
legd oordeelde als volgt:  
 
"Het Hof heeft geoordeeld dat de door de verdediging genoemde ar-
resten louter betrekking hebben op de bewijslast in de belastingpro-
cedure en dat daaruit niet voortvloeit dat ter zake van aftrekposten 
als waarop die arresten het oog hebben, de in art. 47 AWR genoemde 
en in de art. 68 en 69 AWR gesanctioneerde verplichting tot verstrek-
king van gegevens niet bestaat. Dat oordeel is juist. Het Hof heeft het 
verweer dus terecht en op goede gronden verworpen."35 
 
De Hoge Raad heeft hiermee duidelijkheid geschapen in de verhou-
ding tussen art. 47 AWR en de fiscale strafbepalingen. Dat in de aan-
gehaalde arresten de Belastingkamer had overwogen dat er geen 
belang was in de zin van art. 47 AWR, had naar het oordeel van de 
Strafkamer slechts tot gevolg dat de bewijslast niet werd omgekeerd 
en verzwaard. Dit had echter niet het effect dat art. 47 AWR in derge-
lijke kwesties in het geheel niet meer van toepassing zou zijn. Art. 47 
AWR bleef toepasbaar en kon dus nog worden geschonden als gevolg 
waarvan dan toch nog een strafzaak kon volgen. 
 
Voor deze strafbare feiten is in art. 69, lid 3, AWR een inkeerregeling 
opgenomen. De aanvankelijk onjuiste of onvolledige informatie zal 
dan alsnog juist en volledig moeten worden gemaakt. Voor een uit-
eenzetting van deze regeling zij verwezen naar het hoofdstuk 
'Inkeren' in de uitgave 'Fiscaal strafrecht' van De Bont Advocaten uit 
december 2011.  
 
 
14.5. Afdwingen informatieverplichting in een civiele pro-

cedure 

 
In de AWR is in beginsel niet voorzien in de bevoegdheid tot het toe-
passen van bestuursdwang of in de bevoegdheid in plaats daarvan 
aan de overtreder een last onder dwangsom op te leggen.  
 
Uit de AWR kan echter niet worden afgeleid dat het de privaatrechte-
lijke weg door nakoming van de in art. 47 AWR verwoorde opgave-
verplichting te vorderen op straffe van verbeurte van een dwangsom 
is uitgesloten.36  
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"Veeleer bestaan duidelijke aanwijzingen voor het tegendeel, waar uit 
de in de conclusie van de Advocaat-Generaal onder 6.6, 6.7, 6.9 en 
6.10 vermelde parlementaire geschiedenis met betrekking tot het 
wetsvoorstel Overige fiscale maatregelen 2005 valt af te leiden dat de 
wetgever vooralsnog niet de noodzaak zag van invoering van een 
fiscale bestuurlijke dwangsom omdat gebruik kan worden gemaakt 
van de civielrechtelijke weg. Met de in de AWR voorziene strafrechte-
lijke vervolging of bestuurlijke beboeting ingeval niet is voldaan aan 
de opgaveverplichting kan een met de onderhavige vordering verge-
lijkbaar resultaat niet worden bereikt. Tenuitvoerlegging van de opge-
legde straf of inning van de opgelegde boete behoeft de belasting-
plichtige immers geenszins ertoe te brengen alsnog te voldoen aan 
zijn verzaakte verplichting tot gegevensverstrekking.  
Ook de in de AWR voorziene omkering van de bewijslast in geval van 
weigering van gegevensverstrekking leidt niet tot een vergelijkbaar 
resultaat als door de Staat kan worden bereikt met de onderhavige 
vordering.  
De genoemde maatregelen kunnen immers niet waarborgen dat de 
benodigde gegevens daadwerkelijk worden verschaft, omdat de be-
lastingplichtige zich bij de, door de belastingdienst mogelijk te laag 
geschatte, aanslag kan neerleggen zonder de verlangde gegevens te 
verstrekken.  
Door de hier gevolgde privaatrechtelijke weg, die ertoe strekt de be-
staande wettelijke bevoegdheid van de Belastingdienst te effectueren 
door het afdwingen van de nakoming van de wettelijk verplichte me-
dewerking van de belastingplichtige, wordt de publiekrechtelijke weg 
dus niet doorkruist."  
 
Oftewel, een inspecteur die de gevraagde informatie per se wil heb-
ben, zal deze informatie kunnen vorderen in een civiele procedure. 
Omtrent een uitgebreide uiteenzetting van deze procedure verwijs ik 
naar hoofdstuk 11 van dit boek 'De civiele informatieverplichting voor 
de belastingplichtige en de dwangsom'.  
 
 
14.6. Ten slotte 

 
Het is van groot belang dat de inspecteur in het kader van de belas-
tingheffing over alle relevante informatie beschikt. Hem zijn vele be-
voegdheden en mogelijkheden toegekend om deze informatie te ver-
garen. Indien en voor zover, belastingplichtigen geen medewerking 
mochten willen verlenen aan informatieverzoeken, dan kunnen sanc-
ties volgen.  
 



Deze 'sancties' kunnen bestaan uit de maatregel van de omkering en 
verzwaring van de bewijslast (bij een onherroepelijke informatiebe-
schikking). Daarnaast kan sprake zijn van een strafbaar feit (een ern-
stige overtreding dan wel een misdrijf). Ook kan in een civiele proce-
dure verstrekking van gevraagde informatie worden afgedwongen op 
straffe van een dwangsom. 



Hoofdstuk 15 
 
Informatieverstrekking bij boeten 

 

Prof. mr. Guido de Bont 
 
 
 
15.1. Inleiding 

 

De spreekplichten en zwijgrechten ingeval er boeten aan de orde zijn, 
vormen een spreekwoordelijk mijnenveld. Dat heeft verschillende 
oorzaken. Allereerst is een belangrijke factor dat de Hoge Raad der 
Nederlanden meer waarde lijkt te hechten aan rechtshandhaving en 
nakoming van fiscale plichten, dan het Europese Hof van de Rechten 
van de Mens. De laatste heeft eveneens oog voor de genoemde 
rechtshandhaving, maar kent meer waarde toe aan de mensenrech-
ten. Daarnaast is een complicerende factor dat ook de wetswijzigin-
gen van de wetgever - zoals de Vierde Tranche Awb die op 1 juli 
2009  in werking trad - niet tot een helder kader leiden.   
 
In dit hoofdstuk zal allereerst nader worden ingegaan op de spreek-
plicht voor boeten. De vraag die daarbij centraal staat is of de infor-
matieverplichting van art. 47 AWR wel van toepassing is op boeten. 
Vervolgens wordt het nationale recht, meer concreet art. 5:10a Awb, 
nader beschreven om daarna de leer van de Hoge Raad uiteen te zet-
ten. Verder zal worden getracht uit de jurisprudentie van het EHRM 
de relevante regels (en uitzonderingen) te destilleren, waarbij telkens 
zal worden ingegaan op de vraag hoe de jurisprudentie van de Hoge 
Raad zich met die internationale regels verhoudt. 
 
 
15.2. Bestaat er een spreekplicht op vragen die een boete 

betreffen?1 
 
De wettekst in art. 47 AWR is duidelijk:   
 
"Ieder is gehouden desgevraagd aan de inspecteur de gegevens en 
inlichtingen te verstrekken welke voor de belastingheffing te zijnen 
aanzien van belang kunnen zijn."  
 

                                                 
1  Deze alinea is gebaseerd op de publicatie van M.E. Oenema en G.J.M.E. de 

Bont, 'Van de spreekplicht verlicht', Fiscaal Praktijkblad 2008/8, p. 19-22. 



In art. 47 AWR staat derhalve expliciet 'belastingheffing'. Pelinck con-
stateert dat over het begrip 'belastingheffing' verschil van mening 
bestaat in de literatuur.2 Zelf meent hij dat uit de totstandkomingsge-
schiedenis van art. 47 AWR mag worden afgeleid dat het de bedoe-
ling van de wetgever is geweest dat de informatieverplichting in dit 
artikel tevens van toepassing is op vragen betreffende de boete. Ook 
De Blieck e.a.3 nemen aan dat art. 47 AWR zo moet worden gelezen 
dat ook boeten daar onder worden begrepen. In dat kader wijzen zij 
op het feit dat art. 47 AWR nog dateert van de tijd dat de beboeting 
bestond uit een 'verhoging' die in de belastingheffing was begrepen.   
 
Uit de praktijk blijkt dat het zelden voorkomt dat vragen worden ge-
steld die uitsluitend op de boete betrekking hebben. Veelal worden 
vragen gesteld die zowel zien op de belastingheffing als op de boete. 
Het verlangde antwoord zal dan relevant (kunnen) zijn voor beide 
componenten. De inspecteur heeft dan de spreekplicht van de be-
trokken belastingplichtige gewaarborgd doordat de vraag (ook) een 
heffingsbelang heeft. Na de invoering van de Vierde Tranche Awb 
waarin is bepaald dat ook aan medeplegers en feitelijk leidinggeven-
den een fiscale boete kan worden opgelegd, is de aanwezigheid van 
een heffingsbelang bij deze nieuwe categorieën boetelingen echter 
minder evident. Als de inspecteur een directeur van een vennoot-
schap als feitelijk leidinggevende een boete wil geven voor een be-
wust onjuist gedane aangifte vennootschapsbelasting, ontberen vra-
gen dienaangaande een heffingsbelang. Hetzelfde geldt voor vragen 
aan een belastingadviseur omtrent zijn betrokkenheid bij een aangifte 
van een cliënt in het kader van een eventuele medeplegersboete.  
 
Een commissie van de Vereniging voor Belastingwetenschap heeft 
zich eerder al de vraag gesteld:  
 
"(…) of de inspecteur louter voor het opleggen van een boete gebruik 
kan maken van de controlebevoegdheden van Hoofdstuk VIII, afde-
ling 2 van de AWR. Bij de medepleger en feitelijk leidinggeven be-
staat immers geen heffingsbelang en er heeft tegenover hen ook 
geen heffingsbelang bestaan. De inspecteur heeft ten aanzien van 
hen louter informatie nodig om te kunnen straffen."4   
 

                                                 
2  M. Pelinck, 'Verplichtingen ten dienste van de belastingheffing', in: E.C.G. 

Okhuizen e.a. (red.), Hoofdzaken formeel belastingrecht, Den Haag: Boom fis-
cale uitgevers 2012, p. 97.  

3  L.A. de Blieck e.a., Algemene wet inzake rijksbelastingen, Deventer: Kluwer 
2011, p. 141. 

4  Vereniging voor Belastingwetenschap, Aan wie kan een bestuurlijke boete 
worden opgelegd?, Deventer: Kluwer 2007, p. 84.   



Met een doelredenering wordt deze vraag beantwoord:  
 
"Nu de overschreden norm wel in het fiscale recht is omschreven, 
menen wij dat ook de inlichtingenverplichtingen uit het fiscale recht 
van de (vermoedelijke) medepleger en feitelijk leidinggever gelden. 
Zij zijn dus gehouden informatie aan de inspecteur te verstrekken, 
voor zover dit uit de artikel 47 e.v. AWR voortvloeit en niet in strijd 
komt met bijzondere bepalingen in het EVRM, de Awb of de beginse-
len van behoorlijk bestuur."5 
 
De argumentatie van de commissie voor de extensieve werking van 
art. 47 AWR lijkt mij onhoudbaar. Het enkele feit dat de overtreden 
norm in het fiscale recht is omschreven, vormt naar mijn idee geen 
enkele rechtvaardiging voor het creëren van een spreekplicht. Een 
parallel kan worden getrokken met het commune strafrecht, waarin 
verschillende gebods- en verbodsbepalingen zijn opgenomen zonder 
dat deze hebben geleid tot een spreekplicht voor de verdachte van 
die normschendingen.  
 
In dit verband heeft de Hoge Raad op 22 juni 2007 een arrest gewe-
zen waaruit kan worden afgeleid dat de Hoge Raad van oordeel is dat 
bij zuivere boeteprocedures art. 47 AWR niet geldt.6 Hij overwoog  in 
r.o. 3.3 namelijk:  
 
"(..) De in geding zijnde brieven laten geen andere conclusie toe dan 
dat de bedoelde vragen door de inspecteur werden gesteld met het 
oog op de behandeling van de ingediende bezwaarschriften, derhalve 
met het oog op de beoordeling of de door belanghebbende tegen de 
boetebeschikking ingediende bezwaren konden leiden tot het herroe-
pen van die beschikkingen. Daarmee was, nu de inspecteur niet in 
andere zin deed blijken - art. 47 geldt hier niet -, het vrijwillige ka-
rakter van de beantwoording van de vragen gegeven en mocht de 
inspecteur de antwoorden bij de beslissing op de bezwaren betrek-
ken".  
 
Feteris meent in zijn annotatie in BNB 2008/206 dat art. 47 AWR niet 
gold omdat de inspecteur onvoldoende zou hebben aangegeven dat 
hij de informatie verlangt op grond van art. 47 AWR.7  
 

                                                 
5  Vereniging voor Belastingwetenschap, Aan wie kan een bestuurlijke boete 

worden opgelegd?, Deventer: Kluwer 2007, p. 91. 
6  HR 22 juni 2007, BNB 2007/292.  
7  HR 21 maart 2008, BNB 2008/206. 



De Hoge Raad overwoog dat de inspecteur daadwerkelijk vragen 
heeft gesteld, op grond waarvan het mijns inziens niet aannemelijk is 
dat art. 47 AWR niet zou gelden vanwege het feit dat de inspecteur 
zijn vraag onvoldoende expliciet heeft gemaakt en op art. 47 AWR 
had moeten wijzen. Feteris oordeelt dat ter voorkoming van nadere 
onzekerheden de tekst van art. 47 AWR in die zin dient te worden 
aangepast dat de inspecteur het recht heeft en de belastingplichtige 
de plicht om vragen ten aanzien van een (eventuele) boete te beant-
woorden. 
 
Naar mijn overtuiging is de huidige tekst van art. 47 AWR helder en 
zou een eventuele wetswijziging niet zo zeer een verduidelijking be-
helzen, maar eerder een uitbreiding van de reikwijdte van de infor-
matieverplichting in art. 47 AWR. Het begrip belastingheffing en de 
reikwijdte van de werking van de Algemene wet inzake rijksbelastin-
gen worden immers nader beschreven in art. 1, lid 1, van die wet. 
Daarin wordt gesteld dat de AWR van toepassing is op "de heffing van 
rijksbelastingen, de heffing van heffingsrente, revisierente en be-
stuurlijke boete welke ingevolge de belastingwet kunnen worden 
vastgesteld of opgelegd". Op grond van deze tekst kan worden ge-
steld dat onder 'belastingheffing' dient te worden verstaan de heffing 
van rijksbelastingen, welk begrip in het tweede lid van hetzelfde arti-
kel wordt omschreven. De bestuurlijke boete wordt daarmee naar 
mijn overtuiging expliciet onderscheiden van het begrip belastinghef-
fing.8 
 
Op grond van de letterlijke tekst is mijns inziens art. 47 AWR derhal-
ve niet van toepassing op vragen die uitsluitend betrekking hebben 
op het opleggen en vaststellen van een boete. Deze letterlijke inter-
pretatie heeft echter nog andere consequenties die relevant zijn voor 
de beantwoording van de vraag of er een spreekplicht bestaat bij 
boetevragen. In afdeling 5.2 Awb is bepaald dat een toezichthouder 
(waaronder eveneens de belastingdienst kan worden begrepen) ge-
gevens en informatie kan vorderen. Bepalingen in deze afdeling zijn 
soortgelijk aan art. 47 AWR, met dien verstande dat deze geen be-
perking kennen tot 'belastingheffing' en betrekking hebben op alle 
burgers en niet slechts op belastingplichtigen. In art. 1, lid 4, AWR 
wordt deze afdeling evenwel buiten toepassing verklaard voor 'de 
heffing van rijksbelastingen'. Nu hieronder niet kan worden verstaan 
het vaststellen en opleggen van fiscale boeten, geldt de uitschakeling 
van de bepalingen in afdeling 5.2 van de Awb mijns inziens niet voor 
deze boeten.  

                                                 
8  Vgl. De Blieck e.a., Algemene wet inzake rijksbelastingen, Deventer: Kluwer 

2011, p. 26-27. 



Dit leidt mij tot de conclusie dat art. 47 AWR als lex specialis ten aan-
zien van de bestuurlijke boeten niet geldt, het ecarteren van afdeling 
5.2 Awb in art. 1, lid 4, AWR ten aanzien van de boeten evenmin 
werkt en de inspecteur dus bij een boete-onderzoek kan teruggrijpen 
op de lex generalis van de Awb. 
 
 
15.3. Nationale wetgeving omtrent zwijgrecht9 
 
15.3.1. Inleiding 
 
Oorspronkelijk kende de AWR twee bepalingen met betrekking tot het 
nemo-teneturbeginsel10 waaruit het recht voortvloeit dat je jezelf niet 
behoeft te incrimineren: art. 67j (zwijgrecht) en art. 67l (verhoor) 
AWR. Met de invoering van de Vierde Tranche Awb zijn deze komen 
te vervallen, nu de formele boetebepalingen een plaats kregen in de 
Awb. In art. 67j AWR werd het zwijgrecht onder verschillende voor-
waarden en beperkingen aan de (potentiële) boeteling gegund. Een 
dergelijk in algemenere termen gewaarborgd zwijgrecht is niet meer 
opgenomen in de Awb. Het recht te mogen zwijgen op vragen van de 
inspecteur komt slechts impliciet voor in art. 5:10a Awb dat betrek-
king heeft op het verhoor. Dat is weer opvallend omdat ook het fisca-
le recht een specifieke regeling ter zake van verhoor kende in art. 67l 
AWR en deze bepaling een dode letter was. Een verhoor kwam in het 
fiscale domein bijzonder weinig voor.  
 
Onder het oude recht was in art. 67l AWR voorgeschreven dat de in-
specteur het recht had een belastingplichtige of inhoudingsplichtige 
op te roepen voor een verhoor, indien ten aanzien van die persoon de 
redelijke verwachting bestond dat hem een boete kon worden opge-
legd. Voordat het verhoor aanving, werd medegedeeld dat er geen 
verplichting tot beantwoording bestond.  
 
 
 

                                                 
9  Deze alinea is gebaseerd op de publicatie van G.J.M.E. de Bont, 'De vierde 

tranche Awb: nieuw en achterhaald', MBB 2009/12, nr. 3. 
10  Wie de literatuur doorpluist komt verschillende schrijfwijzen tegen. Het popu-

lairst is 'nemo tenetur-beginsel' doch dit is onjuist. Het gaat hier om een sa-
menstelling met Latijnse woordgroep. Bij samenstellingen met een anderstali-
ge, niet-Engelse woordgroep moet een streepje worden gezet tussen de ver-
schillende anderstalige woorden. Voor de duidelijkheid mag een tweede 
streepje worden gezet tussen de anderstalige woordgroep en het Nederlandse 
woord. Juist is dus 'nemo-teneturbeginsel' of 'nemo-tenetur-beginsel'. Zie ook 
www.onzetaal.nl/taaladvies/advies/ad/hoc/oplossing.  



Deze regeling is vervangen door art. 5:10a Awb dat als volgt luidt: 
 
"1. Degene die wordt verhoord met het oog op het aan hem op-

leggen van een bestraffende sanctie, is niet verplicht ten be-
hoeve daarvan verklaringen omtrent de overtreding af te leg-
gen.  

2. Voor het verhoor wordt aan de betrokkene medegedeeld dat 
hij niet verplicht is tot antwoorden."  

 
15.3.2. Criminal charge verdwenen 
 
In het voorontwerp van wet werd bepaald dat het zwijgrecht toe-
kwam aan "degene die aan een handeling van het bestuursorgaan 
redelijkerwijs de gevolgtrekking kan verbinden dat aan hem een be-
stuurlijke sanctie, niet zijnde een herstelsanctie zal worden opge-
legd".11 Deze regeling was afgeleid van onder meer art. 67j AWR. 
Beoogd werd een regeling te maken waarin een zwijgrecht werd ge-
garandeerd dat niet van toepassing was bij iedere vraag die belas-
tende informatie zou kunnen opleveren, maar slechts bij vragen die 
daarop zijn gericht. Na kritiek op deze bepaling is het huidige art. 
5:10a Awb geformuleerd, waarbij nadrukkelijk aansluiting werd ge-
zocht bij het strafrecht. Van bijzonder belang is dat de wetgever 
daarmee afstand heeft genomen van de 'criminal charge' die in art. 
67j AWR (oud) en de jurisprudentie van het EHRM centraal staat. Uit 
de parlementaire geschiedenis kan worden afgeleid dat een zwijg-
recht geldt bij een verhoor. Daarover verklaart de wetgever:  
 
"Deze formulering maakt in eerste plaats duidelijk dat het gaat om 
situaties waarin het bestuursorgaan serieus overweegt om de over-
treding "punitief" af te doen. Het bestuursorgaan overweegt derhalve 
niet (langer) om (alleen) een herstelsanctie op te leggen.(..) Daar-
naast bieden de woorden "wordt verhoord" een objectiever aankno-
pingspunt dan de formulering uit het voorontwerp, die aanknoopte bij 
een door de (vermeende) overtreder te maken gevolgtrekking. In de 
nieuwe formulering gaat het erom dat naar objectieve omstandighe-
den door een redelijk waarnemer kan worden vastgesteld dat sprake 
is van een "verhoor" met het oog op de oplegging van een bestuurlij-
ke boete. Het subjectieve inzicht van de verhorende ambtenaar is dus 
niet doorslaggevend.  
  

                                                 
11  Voorontwerp, art. 5.0.11, te raadplegen op: www.rijksoverheid.nl/documenten 

/en/publicaties/brieven/1999/09/07/voorontwerp/vierde/tranche/awb.html. 



Deze objectieve omstandigheden maken dat het bestuursorgaan ook 
niet zomaar "straffeloos" de toezichtfase kan uitrekken teneinde de 
vermoedelijke overtreder bepaalde waarborgen te onthouden."12 
 
Dat de Belastingdienst in het verleden niet heeft geschroomd een 
poging te wagen de waarborgen uit de weg te gaan, blijkt wel uit het 
Draaiboek rekeningenproject, d.d. 12 december 2001. Daarin wordt 
onder meer in het hoofdstuk 'richtlijnen sfeerovergang heffing-boete' 
actief voorgeschreven dat geen vragen mogen worden gesteld "welke 
uitsluitend gericht zijn op het onderzoeken van de mate van schuld 
bij belanghebbende." Voorts mocht niet worden ingegaan op eventue-
le boeteaspecten. De projectleiding schreef de betrokken ambtenaren 
dat op deze wijze 'geen problemen' zouden ontstaan met de cautie-
plicht van art. 67l AWR. "Je zult nooit de cautie hoeven te geven." 
Een dergelijke handelwijze lijkt na de invoering van art. 5:10a Awb 
niet uitvoerbaar, nu de criminal charge niet meer de rol heeft die het 
onder het oude recht wel had. Geconcludeerd kan worden dat het 
zwijgrecht eerder van toepassing is, zij het dat dit beperkt blijft tot 
verhoorsituaties.  
 
15.3.3. Heffingsbelang nog relevant?       
 
De wetgever heeft verschillende keren aandacht geschonken aan de 
situatie waarbij de antwoorden op de vragen relevant zijn voor ande-
re zaken dan de beboeting. In de memorie van toelichting kan wor-
den teruggelezen: 
 
"Zij onderstreept mede daardoor nog eens dat het recht om te zwij-
gen geldt bij vragen die zijn gericht op bestraffing, niet bij vragen die 
(tevens) zijn gericht op andere bestuurstaken, zoals bijvoorbeeld de 
belasting- of premieheffing. Dit is van belang voor de afbakening tus-
sen het zwijgrecht en bestuursrechtelijke inlichtingenplichten."13 
 
Als voorbeeld wordt de volgende casus gepresenteerd:  
 
"Een belastingplichtige kan bijvoorbeeld niet weigeren een ten be-
hoeve van de belastingheffing gestelde vraag over een aangifte te 
beantwoorden op de enkele grond, dat uit het antwoord zou kunnen 
blijken dat de aangifte niet geheel conform de waarheid is.  
  

                                                 
12  Kamerstukken II 2003/04, 29 702, nr. 3 (MvT), p. 96-97. 
13  Kamerstukken II 2003/04, 29 702, nr. 3 (MvT), p. 96. 



Evenzo laat de omstandigheid dat bijvoorbeeld een aanslagregelend 
ambtenaar overweegt een boete op te leggen omdat de aangifte in-
komstenbelasting over jaar X in strijd met de waarheid is gedaan, de 
verplichting van de belastingplichtige om naar waarheid aangifte te 
doen over volgende jaren geheel onverlet, ook als uit die aangifte 
feiten zouden blijken die het vermoeden staven dat de aangifte over 
jaar X onjuist is."14 
 
Met het tweede voorbeeld worden de cruciale discussiepunten verme-
den. Het betreft immers een andere beschikking. Het eerste voor-
beeld raakt echter de essentie. Uitgangspunt is het feit dat de crimi-
nal charge is verdwenen. Niet langer is dus relevant dat er een me-
dedeling van de zijde van de inspecteur is gedaan waaruit de potenti-
ele boeteling mocht afleiden dat het vaststellen en opleggen van een 
boete werd overwogen. Het zwijgrecht is eerder van toepassing en de 
subjectieve opvatting van de betrokken ambtenaar omtrent het 'ge-
sprek' met de belastingplichtige of de medepleger of de feitelijk lei-
dinggevende is evenmin bepalend. De wetgever benadrukt dat het 
zwijgrecht slechts betrekking heeft "op het afleggen van verklaringen 
over de overtreding waarvan iemand wordt beschuldigd."15 De be-
schuldiging kan echter zeer wel zijn dat er een aangifte onjuist is ge-
daan. De verhoorvragen kunnen in dergelijke situaties identiek zijn 
aan de heffingsvragen. In de situatie van het eerste voorbeeld dat de 
wetgever aandraagt, is mijns inziens cruciaal dat daaruit niet blijkt 
dat de vragende ambtenaar vermoedens heeft van de verwijtbare 
onjuistheid in de aangifte. Maar wat nu als hij al wel een vermoeden 
heeft dat de belastingplichtige opzettelijk of grofschuldig fiscale mis-
slagen heeft begaan? Zijn de vragen daaromtrent dan niet al snel als 
een 'verhoor' aan te merken in de zin van art. 5:10a Awb? In de nota 
naar aanleiding van het verslag wordt nog benadrukt dat een vraag is 
gericht op het verkrijgen van een belastende verklaring als zij vraagt 
naar een verklaring omtrent de betrokkenheid van de verdachte bij 
een beboetbaar feit.16 Een inspecteur mag wel vragen hoeveel inko-
men iemand in een bepaald jaar had, maar niet of er inkomen opzet-
telijk is verzwegen.17   
 
De wetgever definieert een verhoor als volgt : "Een verhoor is een 
mondelinge ondervraging met het oog op het opleggen van een be-
straffende sanctie. (…) Bij schriftelijke vragen is als regel geen sprake 
van een verhoor en behoeft dus geen cautie te worden gegeven.  

                                                 
14  Kamerstukken II 2003/04, 29 702, nr. 3 (MvT), p. 97. 
15  Kamerstukken II 2003/04, 29 702, nr. 3 (MvT), p. 97. 
16  HR 7 oktober 1980, NJ 1981, 61. 
17  Kamerstukken II 2005/06, 29 702, nr. 7, p. 42. 



Dit is slechts anders indien in bijzondere omstandigheden van een 
schriftelijke vraag een zodanige druk om te antwoorden zou uitgaan, 
dat materieel sprake is van een verhoor."  
 
De definiëring van een verhoor lijkt een dubbel belang te hebben. 
Allereerst dient een cautie te worden gegeven voorafgaand aan het 
verhoor. In dat verband is van belang vast te stellen wanneer sprake 
is van een verhoor.  
 
Belangrijker is dat de term 'verhoor(d)' ook lijkt te bepalen of een 
potentiële boeteling mag zwijgen (of niet). De gekozen definitie leidt 
tot volstrekt willekeurige uitkomsten. Het zal immers niet zo kunnen 
zijn dat een potentiële boeteling vragen onbeantwoord mag laten met 
een beroep op zijn zwijgrecht als deze hem worden gesteld in een 
'mondelinge ondervraging met het oog op het opleggen van een be-
straffende sanctie' (= verhoor), maar dat hij deze zelfde vragen wel 
(schriftelijk) zou moeten beantwoorden als hij een vragenbrief ont-
vangt met daarin exact dezelfde vragen? Voor een dergelijke beper-
king biedt de jurisprudentie van de Hoge Raad en het Europese Hof 
van de Rechten van de Mens geen ruimte. In de nota naar aanleiding 
van het verslag is deze kwestie aan de orde gesteld. De wetgever 
schreef het parlement als volgt: 
 
"Met de woorden "wordt verhoord" wordt bedoeld dat naar objectieve 
maatstaven door een redelijk waarnemer kan worden vastgesteld dat 
sprake is van een 'verhoor' met het oog op de oplegging van een be-
stuurlijke boete. Met bovenstaande tekst is niets gezegd over de 
vorm waarin het verhoor plaatsvindt. De tekst sluit niet uit dat een 
schriftelijke ondervraging onder omstandigheden als verhoor zou 
kunnen worden aangemerkt."18   
 
Uit dit citaat blijkt wel dat het begrip verhoor EVRM-conform dient te 
worden geïnterpreteerd. Ook op schriftelijke vragen kan het zwijg-
recht van toepassing zijn. Dat doet er niet aan af dat sprake is van 
een gemiste kans van de wetgever om de jurisprudentie van het 
EHRM op een consistente wijze in de nationale wetgeving te codifice-
ren. Het begrip verhoor is ontleend aan het Wetboek van Strafvorde-
ring terwijl de aard van dit begrip anders is in het bestuursrecht. In 
het strafrecht bestaat immers geen algemene plicht tot informatie-
verstrekking zoals die wel uit de AWR en de Awb voortvloeit.  
 
 

                                                 
18  Kamerstukken II 2005/06, 29 702, nr. 7, p. 42. 



Het karakter van de regelgeving met betrekking tot een verhoor in 
het Wetboek van Strafvordering is dan ook (slechts) het waarborgen 
van de rechtsbescherming in die zin dat een verdachte wordt geïn-
formeerd omtrent zijn recht geen verklaring af te leggen. Het begrip 
verhoor in art. 5:10a Awb gaat echter veel verder dan dat omdat het 
niet slechts verplicht tot het geven van de cautie, maar tevens de 
beperking van een informatieverplichting markeert.  
 
 
15.4. De leer van de Hoge Raad ten aanzien van het nemo-

teneturbeginsel 
 
Uit het beperkt aantal arresten dat de Hoge Raad heeft gewezen om-
trent het nemo-teneturbeginsel kan worden afgeleid dat de Hoge 
Raad terughoudend is om uitzonderingen toe te laten op de wettelijke 
verplichting tot het verstrekken van gegevens ingevolge art. 47 AWR. 
Illustratief is de volgende overweging van de Hoge Raad: 
 
"De omstandigheid dat ten tijde van de vragen van de Inspecteur een 
strafvervolging tegen belanghebbende was ingesteld, onthief hem 
niet van de in artikel 47 AWR neergelegde, voor een ieder geldende 
verplichtingen tot informatieverstrekking ten behoeve van de belas-
tingheffing te zijnen aanzien."19 
 
De lijn van de Hoge Raad is dientengevolge dat er gegevens en inlich-
tingen dienen te worden verstrekt, zelfs in de situatie waarin de in de 
fiscale procedure verlangde informatie incriminerend kan zijn voor de 
betrokken belastingplichtige in een boeteprocedure of strafzaak.20 
Van een zwijgrecht of nog algemener, een recht niet te behoeven 
mee te werken, wil de Hoge Raad in fiscalibus dus niet weten. Zoals 
uit het hierboven opgenomen citaat blijkt, geldt deze leer zelfs indien 
er reeds sprake is van een criminal charge. 
 
In verschillende arresten heeft de Hoge Raad zijn leer nader toege-
licht. 21 In dat kader overweegt de Hoge Raad veelal als volgt: 
 
  

                                                 
19  HR 27 februari 2004, BNB 2004/225. 
20  Zie voor een overzicht en duiding van de relevante arresten F.J.P.M. Haas en 

D.N.N. Jansen, Beperkingen aan de verplichtingen ingevolge artikel 47 AWR, 
TFB 2006/05, p. 14 e.v. 

21  HR 27 februari 2004, BNB 2004/225 en recenter HR 18 september 2009, BNB 
2010/21. 



"Het gaat in de onderhavige zaak niet om het vergaren van gegevens 
ten behoeve van strafvervolging of bestuurlijke boete-oplegging, 
maar om het verkrijgen van bestaande bankgegevens ten behoeve 
van een juiste belastingheffing, tot het verschaffen van welke gege-
vens [eiser] wettelijk is verplicht. De mogelijkheid van toekomstig 
gebruik van de langs de weg van de onderhavige vordering verkregen 
gegevens ten dienste van bestuurlijke beboeting of strafvervolging, 
staat niet eraan in de weg dat door middel van een dwangsom nako-
ming van [eiser]' verplichting tot het verstrekken van de onderhavige 
- onafhankelijk van zijn wil bestaande - gegevens wordt afgedwon-
gen. De vraag of, en zo ja in hoeverre, van de aldus verkregen gege-
vens later gebruik mag worden gemaakt in een strafzaak of bij het 
opleggen van een verhoging of boete, is in de onderhavige civiele 
kort-geding-procedure niet aan de orde. Die vraag komt pas aan de 
orde in een strafrechtelijke of fiscale procedure waarin de 'determina-
tion of a criminal charge' in de zin van art. 6 EVRM tegen [eiser] moet 
worden beoordeeld. Anders dan [eiser] in de toelichting op het middel 
heeft aangevoerd, kan dus de enkele omstandigheid dat hij zich reeds 
als verdachte beschouwde van het in art. 69 AWR strafbaar gestelde 
feit van het doen van een onjuiste aangifte en dat hij de redelijke 
verwachting meende te kunnen koesteren dat hem een strafrechtelij-
ke sanctie of fiscale boete zou worden opgelegd, niet meebrengen dat 
hij '[g]elet op de implicaties van het beginsel van nemo tenetur dan 
ook gerechtigd [was] niet te voldoen aan het verzoek van de Belas-
tingdienst om de informatie en bescheiden vermeld in het formulier 
'Opgaaf in het buitenland aangehouden bankrekening(en)' te ver-
strekken."22 
 
In het arrest van 27 februari 2004 heeft de Hoge Raad nadrukkelijk 
afgewezen dat: "de algemene verplichting van belastingplichtigen tot 
het verstrekken van informatie alleen geldt als aan de betrokkene 
tevoren de garantie wordt gegeven dat die informatie niet zal worden 
gebruikt als bewijsmiddel in een strafvervolging tegen hem. Met het 
opleggen van die verplichting wordt immers geen afbreuk gedaan aan 
de rechten die de belastingplichtige tegen wie een strafvervolging is 
of (mogelijk) zal worden ingesteld, aan het EVRM kan ontlenen, met 
name niet aan het recht om zichzelf niet te behoeven incrimineren. 
Met het voldoen aan die verplichting wordt geen afstand gedaan van 
een beroep op dat recht tegenover de rechter die bevoegd is ter zake 
van de 'criminal charge', indien informatie, verstrekt ter voldoening 
aan die verplichting, aan die rechter zou worden gepresenteerd." 
 

                                                 
22  HR 18 september 2009, BNB 2010/21, r.o. 3.4.4. 



De Hoge Raad streeft dientengevolge in fiscale procedures een alge-
hele naleving van de informatieverplichting van art. 47 AWR na, 
waarna in de boeteprocedure of strafzaak vervolgens maar moet 
worden beoordeeld op welke wijze met dit afgedwongen bewijsmate-
riaal wordt omgegaan.  
 
De Hoge Raad is in verschillende zaken waarin de waarborgen van 
art. 6 EVRM wel golden, namelijk in zaken waarin hij als boeterechter 
optrad, al geconfronteerd met afgedwongen bewijsmateriaal. In een 
poging de informatieverplichting uit art. 47 AWR in overeenstemming 
te brengen met de verdragswaarborgen van art. 6 EVRM heeft de 
Hoge Raad een bewijsuitsluitingsregel geïntroduceerd: 
 
"Gelet op het arrest Saunders brengt het een en ander in een geval 
als het onderhavige, (…), mee dat een verklaring die de betrokkene 
heeft afgelegd ter voldoening aan die verplichting, niet mag worden 
gebruikt ten behoeve van de boete-oplegging. Dit betekent dat de 
verklaring die belanghebbende tegenover de Inspecteur heeft afge-
legd over de aanschafprijs van het kantoormeubilair, door het Hof 
buiten beschouwing moest worden gelaten bij de beoordeling van de 
grondslag voor de boete-oplegging."23 
 
Van belang is meteen te benadrukken dat deze bewijsuitsluitingsregel 
op verschillende manieren wordt ingeperkt. 
 
Allereerst geldt de bewijsuitsluitingsregel slechts voor verklaringen 
die bestaan door toedoen van de wil van de boeteling. Nadrukkelijk 
heeft deze regel geen betrekking op boeken en bescheiden, zoals 
stukken uit de administratie. Dat deze bewijsregel restrictief wordt 
uitgelegd, blijkt wel uit het arrest van de Hoge Raad omtrent bankaf-
schriften die de inspecteur desgevraagd van een belastingplichtige 
had verkregen. De belastingplichtige beschikte niet over deze af-
schriften en had de in het buitenland gevestigde bank gevraagd deze 
afschriften op te stellen en toe te zenden. In de procedure beriep de 
inspecteur zich ook ten aanzien van de boete op deze bankafschrif-
ten. De belanghebbende meende evenwel dat deze afschriften van 
zijn wil afhankelijk waren; zonder zijn besluit en opdracht aan de 
bank waren deze bescheiden niet tot stand gekomen.  
  

                                                 
23  HR 27 juni 2001, BNB 2002/27. Zie ook HR 6 juni 2008, BNB 2009/47. 



Bijzonder apodictisch overweegt de Hoge Raad omtrent dit verweer 
als volgt:  
 
"In het arrest Saunders is door het EHRM onderscheid gemaakt tus-
sen (bewijs)materiaal dat wel en dat niet zijn bestaan dankt aan de 
wil van de beschuldigde. De door belanghebbende aan de Inspecteur 
verschafte stukken met gegevens vormen materiaal in laatstbedoelde 
zin."24  
 
Ook anderszins is een trend waarneembaar waarbij de Hoge Raad de 
bewijsuitsluitingsregel inperkt. Zo werd in het hiervoor aangehaalde 
arrest van 27 februari 2004 nog overwogen dat uit het in art. 6, lid 1, 
EVRM begrepen recht voor de beschuldigde om te zwijgen en om 
zichzelf niet te behoeven incrimineren, voortvloeit dat "voorzover een 
belanghebbende, ofschoon hij tot het afleggen van een verklaring kon 
worden verplicht, heeft geweigerd te voldoen aan de verplichting een 
van hem gevorderde verklaring af te leggen, in het kader van de 
vaststelling en toetsing van een boete aan die weigering als zodanig 
geen voor hem nadelig gevolg mag worden verbonden."25 In het ar-
rest van 15 april 2011 werd deze uitleg van de bewijsuitsluitingsregel 
al weer gemitigeerd door de Hoge Raad door te overwegen dat het 
zwijgen van de belanghebbende tot het bewijs in de procedure kan 
dienen "voor zover uit de aanwezige bewijsmiddelen reeds een zoda-
nige verdenking voortvloeit dat die vraagt om uitleg van de belang-
hebbende, hetgeen betekent dat dit zwijgen alleen kan meewegen bij 
het waarderen van de overtuigingskracht van die aanwezige bewijs-
middelen (EHRM 8 februari 1996, no. 18731/91, Murray tegen het 
Verenigd Koninkrijk, NJ 1996/725, V-N 1997/733, EHRM 20 maart 
2001, no. 33501/96, Telfner tegen Oostenrijk, en EHRM 13 december 
2005, no. 13102/03, Narinen tegen Finland)." 26  
 
Fundamenteler lijkt de beperking van de bewijsuitsluitingsregel die 
voortvloeit uit de aard van hetgeen door de inspecteur moet worden 
bewezen. In zijn arrest van 18 januari 2008 overwoog de Hoge Raad 
dat er een onderscheid gemaakt moet worden tussen enerzijds het 
bewijs van het plegen van het beboetbare feit en de verwijtbaarheid 
en anderzijds de hoogte van de boete.27 Het bewijs van het plegen 
van het feit en de verwijtbaarheid ligt bij de inspecteur.  
  

                                                 
24  HR 21 maart 2008, BNB 2008/159, r.o. 3.3.2. 
25  HR 27 februari 2004, BNB 2004/225, r.o. 3.4.  
26  HR 15 april 2011, BNB 2011/206, r.o. 4.8.3. 
27  HR 18 januari 2008, BNB 2008/165, r.o. 3.6.3. e.v. 



Ten aanzien van de hoogte van de boete kan de inspecteur voortbor-
duren op de heffingsgrondslag zelfs indien deze door omkering en 
verzwaring van de bewijslast tot stand is gekomen. In het arrest van 
21 maart 2008 komt dit onderscheid - in bedekte termen - terug, als 
hij overweegt dat de afgedwongen bankafschriften die op verzoek 
van belanghebbende door de buitenlandse bank zijn gemaakt, "niet 
van rechtstreeks belang zijn voor de vraag óf belanghebbende het 
beboetbare feit heeft begaan."28 Hieruit kan worden opgemaakt dat 
de Hoge Raad de bewijsuitsluitingsregel wenst te beperken tot afge-
dwongen bewijsmateriaal dat zijn bestaan dankt aan de wil van de 
beschuldigde en bewijs vormt voor het feit dat het beboetbare feit 
met grove schuld of opzet werd volbracht. Ziet het afgedwongen be-
wijs 'slechts' op de hoogte van de niet betaalde belastingsom en re-
gardeert deze derhalve slechts de hoogte van de boete, dan lijkt de 
Hoge Raad het bewijsmateriaal niet uit te willen sluiten. 
 
De laatste en ogenschijnlijk meest verstrekkende restrictie ten aan-
zien van de bewijsuitsluitingsregel wordt gevormd door de condities 
die de Hoge Raad lijkt te stellen aan het toepassen van het nemo-
teneturbeginsel.29 In het arrest van 21 maart 2008 oordeelde de Ho-
ge Raad over een casus van de Kredietbank Luxemburg affaire waarin 
van de belastingplichtige informatie werd gevorderd ter zake van een 
bankrekening in het buitenland. De brief van de inspecteur waarin de 
informatievordering werd opgenomen, kende - conform het draaiboek 
- de volgende slotpassage:  
 
"Ik wijs u er op dat u op grond van artikel 47, lid 1, letter a van de 
Algemene wet inzake rijksbelastingen (AWR) verplicht bent de ge-
vraagde gegevens en inlichtingen te verstrekken. In artikel 47 AWR is 
bepaald dat deze gegevens duidelijk, stellig en zonder voorbehoud 
moeten worden verstrekt op de aangegeven wijze en binnen de door 
de inspecteur te stellen termijn. Indien u niet of niet volledig aan de-
ze verplichting voldoet is op grond van artikel 25, lid 6, letter b en 
artikel 27c, letter b AWR omkering van de bewijslast van toepassing. 
(…) 
Indien u de gevraagde gegevens en inlichtingen niet, onjuist of onvol-
ledig verstrekt pleegt u bovendien een strafbaar feit als omschreven 
in artikel 68 en 69 AWR."30 
 

                                                 
28  HR 21 maart 2008, BNB 2008/159, r.o. 3.3.2. 
29  Dit onderdeel van deze alinea is gebaseerd op de publicatie van G.J.M.E. de 

Bont, 'Is het nemo-teneturbeginsel in Nederland werkelijk passé?', WFR 
2009/1405. 

30  HR 21 maart 2008, BNB 2008/159, r.o. 3.1.3. 



De maximumstraf voor het aangehaalde delict is een gevangenisstraf 
van vier jaar en een boete van de vierde categorie (€ 19.000) dan 
wel eenmaal het bedrag van de te weinig geheven belasting. In de 
boeteprocedure werd aangevoerd dat de inspecteur met deze passa-
ge in de correspondentie dwang uitoefende om de belastingplichtige 
te forceren mee te werken. Het verweer was dan dat de bankafschrif-
ten waren opgevraagd en onder deze dwang aan de inspecteur ter 
beschikking waren gesteld en dat de aldus verkregen bankgegevens 
van het bewijs in de boeteprocedure dienden te worden uitgezonderd.  
De Hoge Raad overwoog in de laatste bijzin van rechtsoverweging 
3.3.3. als volgt: 
 
"[Er] kan immers nog niet worden gezegd dat de enkele verwijzing 
naar mogelijk op te leggen wettelijke sancties neerkomt op een 'coer-
cion or oppression in defiance of the will of the accused' in de zin van 
de rechtspraak van het EHRM." 
 
De vraag is of relevant is of (al dan niet) sprake is van 'coercion or 
oppression in defiance of the will of the accused' in de zin van de 
rechtspraak van het EHRM. De leer van de Hoge Raad waarin mede-
werking centraal staat en onder voorwaarde nadien sprake kan zijn 
van een bewijsuitsluiting in de boete-procedure of strafzaak, is geba-
seerd op het arrest van het EHRM in de zaak Saunders.31 In dat ar-
rest wordt (in r.o. 68) in bijzonder fundamentele overwegingen de 
dwang centraal gesteld:   
 
"The Court recalls that, although not specifically mentioned in Article 
6 of the Convention, the right to silence and the right not to incrimi-
nate oneself, are generally recognised international standards which 
lie at the heart of the notion of a fair procedure under Article 6. Their 
rationale lies, inter alia, in the protection of the accused against im-
proper compulsion by the authorities thereby contributing to the 
avoidance of miscarriages of justice and to the fulfilment of the aims 
of Article 6 (…). The right not to incriminate one-self, in particular, 
presupposes that the prosecution in a criminal case seek to prove 
their case against the accused without resort to evidence obtained 
through methods of coercion or oppression in defiance of the will of 
the accused." 
 
Het tegengaan van 'improper compulsion' dan wel 'methods of coer-
cion or oppression' is derhalve de essentie van het nemo-
teneturbeginsel in art. 6 EVRM.  

                                                 
31  EHRM 17 december 1996, nr. 19187/91, BNB 1997/254 (Saunders/Verenigd 

Koninkrijk). 



Als de Hoge Raad in het Kredietbank-Luxemburg-arrest oordeelt dat 
van dwang geen sprake is, overweegt hij eigenlijk dat bij gebreke aan 
'improper compulsion' art. 6 EVRM in de Nederlandse 'setting' niet 
van toepassing is. Doorredenerend zou dat logischerwijs slechts tot 
gevolg kunnen hebben dat de Hoge Raad zijn leer van bewijsuit-
sluiting beëindigt. Het verdragsrechtelijke fundament onder die leer is 
immers niet meer. Desalniettemin lijkt de Hoge Raad zijn leer van 
bewijsuitsluiting te handhaven. In het arrest van 6 juni 200832 heeft 
hij immers expliciet gecasseerd op grond van de bewijsuitsluitingsleer 
die in het arrest van 27 juni 200133 werd uiteengezet.  
 
 
15.5. De jurisprudentie van het EHRM 

 
15.5.1. Twee categorieën zaken onder het nemo-teneturbeginsel  
 
Ofschoon het zeker niet eenvoudig is eenduidige rechtsregels te ont-
dekken in de rechtspraak van het EHRM, kunnen aan bepaalde arres-
ten fundamentele noties omtrent het nemo-teneturbeginsel worden 
ontleend. Allereerst is van belang dat het EHRM twee varianten van 
het nemo-teneturbeginsel onderscheidt welke helder zijn beschreven 
in de zaak Weh van 8 april 200434:  
 
"41.  A perusal of the Court's case-law shows that there are two 
types of cases in which it found violations of the right to silence and 
the privilege against self-incrimination. 
42.  First, there are cases relating to the use of compulsion for the 
purpose of obtaining information which might incriminate the person 
concerned in pending or anticipated criminal proceedings against him, 
or  - in other words - in respect of an offence with which that person 
has been "charged" within the autonomous meaning of Article 6 § 1 
(see Funke, p. 22, § 44; Heaney and McGuinness, §§ 55-59; J.B., §§ 
66-71, all cited above).  
43.  Second, there are cases concerning the use of incriminating in-
formation compulsorily obtained outside the context of criminal pro-
ceedings in a subsequent criminal prosecution (Saunders, cited 
above, p. 2064, § 67, I.J.L. and Others v. the United Kingdom, no. 
29522/95, § 82-83, 2000-IX)." 
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Dit onderscheid is met name interessant omdat de Hoge Raad in Ne-
derland een dergelijk onderscheid niet maakt. Ook nadat een boete is 
opgelegd, kan op grond van de leer van de Hoge Raad met behulp 
van dwangsommen informatieverstrekking op grond van art. 47 AWR 
worden afgedwongen. De Hoge Raad miskent - volledig - de eerste 
variant waarin een persoon die een criminal charge ontving in een 
tegen hem lopende of op te starten boeterechtelijke of strafrechtelij-
ke procedure toch wordt gedwongen bewijsmateriaal aan te dragen. 
Door het afdwingen van informatie steeds toe te staan, bewerkstelligt 
de Hoge Raad dat de vraagstelling telkens wordt beperkt tot de toe-
laatbaarheid van het bewijs in een boete- of strafzaak.   
 
De jurisprudentie van het EHRM scharniert naar gelang er sprake is 
van een criminal charge. Het ontstaan van twee categorieën van za-
ken die beoordeeld dienen te worden aan het nemo-teneturbeginsel is 
daarvan ook het gevolg.  
 
15.5.2. Informatieverstrekking ingeval er geen criminal charge is 
 
Uit de jurisprudentie wordt duidelijk dat het EHRM telkens vaststelt of 
sprake is van een criminal charge of niet. Zo wordt in de zaak Saun-
ders vastgesteld dat partijen niet betogen dat tijdens de ondervraging 
reeds sprake was van een criminal charge. Dat beperkt dan de reik-
wijdte van de beoordeling van het EHRM:  
 
"Accordingly the Court's sole concern in the present case is with the 
use made of the relevant statements at the applicant's criminal tri-
al."35  
 
Indien er wél een criminal charge is geweest ten tijde van het af-
dwingen van de informatieverstrekking, zal het EHRM een andere 
toets dienen aan te leggen.  
 
Indien geen sprake is van een 'pending or anticipated criminal pro-
ceedings' en van een criminal charge dus niet kan worden gesproken, 
staat niet ter discussie dat een belastingplichtige dient mee te werken 
aan een verzoek tot informatieverstrekking ingevolge art. 47 AWR. 
Een schending van die verplichting kan ook worden bestraft. De zaak 
'Allen' ging over een belastingplichtige in het Verenigd Koninkrijk die 
werd gedwongen een verklaring aan de Belastingdienst te geven om-
trent zijn vermogen.  
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Na zich daar lang tegen te hebben verzet, verstrekte hij een valse 
verklaring waarvoor hij strafrechtelijk werd vervolgd. In het arrest 
overwoog het EHRM in algemene bewoordingen omtrent het nemo-
teneturbeginsel als volgt:  
 
"The right not to incriminate oneself (..) does not per se prohibit the 
use of compulsory powers to require persons to provide information 
about their financial or company affairs (see the above mentioned 
Saunders judgment, where the procedure whereby the applicant was 
required to answer the questions of the Department of Trade Inspec-
tors was not in issue). In the present case, therefore, the Court finds 
that the requirement on the applicant to make a declaration of his 
assets to the Inland Revenue does not disclose any issue under Arti-
cle 6 § 1, even though a penalty was attached to a failure to do so. 
The obligation to make disclosure of income and capital for the pur-
poses of the calculation and assessment of tax is indeed a common 
feature of the taxation systems of Contracting States and it would be 
difficult to envisage them functioning effectively without it."36 
 
Zolang er derhalve geen sprake is van een criminal charge mag van 
belastingplichtigen informatieverstrekking worden afgedwongen. De 
hamvraag is echter of de afgedwongen informatie mag worden ge-
bruikt in een - nadien volgende - strafzaak of boete-procedure. In dat 
kader heeft het EHRM in zijn jurisprudentie allereerst nader aangege-
ven op welke situaties het nemo-teneturbeginsel van toepassing is.  
 
In dat kader heeft een nadere inkadering van dit beginsel plaatsge-
vonden: 
 
(i) Allereerst is het van belang dat het gaat om het gebruik van 

afgedwongen materiaal in een strafzaak of boete-procedure 
over een feit dat werd gepleegd voorafgaand aan de informa-
tieverstrekking. In de zaak Allen overwoog het EHRM daarover 
als volgt: 

 
"The Court notes that in this case the applicant does not com-
plain that the information about his assets which he gave the 
Inland Revenue was used against him in the sense that it in-
criminated him in the commission of an offence due to acts or 
omissions in which he had been involved prior to that moment. 
His situation may therefore be distinguished from that of the 
applicant in Saunders (judgment cited above).  

                                                 
36  EHRM 10 september 2002, FED 2003/589 (Allen/Verenigd Koninkrijk), r.o. 1. 



Nor was he prosecuted for failing to provide information which 
might incriminate him in pending or anticipated criminal pro-
ceedings, as in the cases of Funke, Heaney and McGuinness 
and J.B. (Funke v. France judgment of 25 February 1993, Se-
ries A no. 256-A; Heaney and McGuinness v. Ireland, no. 
34720/97, ECHR 2000-XII; J.B. v. Switzerland, no. 31827/96, 
ECHR 2001-III). The applicant was charged with and convicted 
of the offence of making a false declaration of his assets to the 
Inland Revenue. In other words, he lied, or perjured himself 
through giving inaccurate information about his assets. This 
was not an example of forced self-incrimination about an of-
fence which he had previously committed; it was the offence 
itself. It may be that the applicant lied in order to prevent the 
Inland Revenue uncovering conduct which might possibly be 
criminal and lead to a prosecution. However, the privilege 
against self-incrimination cannot be interpreted as giving a 
general immunity to actions motivated by the desire to evade 
investigation by the revenue authorities."37 

 
(ii) In het arrest Saunders is overwogen dat het beginsel zich niet 

uitstrekt tot het gebruik in strafzaken of boeteprocedures van 
'material which may be obtained from the accused through the 
use of compulsory powers but which has an existence inde-
pendent of the will of the suspect such as, inter alia, docu-
ments acquired pursuant to a warrant, breath, blood and urine 
samples and bodily tissue for the purpose of DNA testing'.38 

 
(iii) Ten aanzien van bewijsmateriaal dat voorafgaand aan de crim-

inal charge werd verkregen en van de wil afhankelijk is, geldt 
dat 'it must be determined whether the applicant has been 
subject to compulsion to give evidence and whether the use 
made of the resulting testimony at his trial offended the basic 
principles of a fair procedure inherent in Article 6 § 1 of which 
the right not to incriminate oneself is a constituent element'.39 
Ten aanzien van de invulling van deze toets heeft het EHRM 
een duidelijke ontwikkeling laten zien in zijn rechtspraak.  
 
 
 
 

                                                 
37  EHRM 10 september 2002, FED 2003/589, (Allen/Verenigd Koninkrijk) r.o. 1. 
38  EHRM 17 december 1996, NJ 1997, 699; BNB 1997/254, r.o. 69. 
39  EHRM 17 december 1996, NJ 1997, 699; BNB 1997/254, r.o. 69. 



Zo overwoog het EHRM in de zaken O'Halloran en Francis dat 
het juist was dat het hof tot die arresten in iedere zaak 'in 
which ‘direct compulsion’ was applied to require an actual or 
potential suspect to provide information which contributed, or 
might have contributed, to his conviction, the Court has found 
a violation of the applicant's privilege against self-
incrimination'.40 Het EHRM nuanceert die eerdere lijn in de ju-
risprudentie door te overwegen dat ook in die gevallen geen 
sprake kan zijn van een schending. Het hof toetst thans 'on 
the nature and degree of compulsion used to obtain the evi-
dence, the existence of any relevant safeguards in the proce-
dure, and the use to which any material so obtained was put'.   

 
In de zaken O'Halloran en Francis was sprake van verkeersovertre-
dingen die door de autoriteiten werden vastgelegd door middel van 
een foto. Aan de eigenaren van de auto werd gevraagd wie achter het 
stuur zat op het moment van de verkeerovertreding. O'Hallaron gaf 
een verklaring en stelde dat deze van zijn wil afhankelijk was en te-
vens werd afgedwongen. Het EHRM stelde echter vast dat de infor-
matieplicht beperkt was tot de naam en het adres van de berijder van 
de auto ten tijde van de overtreding. Een schending van de informa-
tieplicht kan maximaal bestraft worden met een beperkte boete en 
het intrekken van het rijbewijs. De verklaring was voorts niet het eni-
ge beschikbare bewijs. Onder die omstandigheden was het gebruik 
van de verklaring geen schending van art. 6 EVRM.  
 
In de paragraaf waarin de nationale jurisprudentie werd besproken, is 
al aangegeven dat de Hoge Raad van mening is dat een verwijzing 
naar de omkering en verzwaring van de bewijslast en een misdrijf in 
art. 69 AWR niet kan worden aangemerkt als 'coercion or oppression 
in defiance of the will of the accused' in de zin van de rechtspraak 
van het EHRM. 
 
Dat het verwijzen naar een gevangenisstraf van vier jaar of een in 
potentie bijzonder substantiële geldboete niet zou gelden als dwang 
in de zin van de rechtspraak van het EHRM, vind ik opmerkelijk.41 Een 
mens lijdt immers het meest van het lijden dat hij vreest. Als een 
belastingplichtige wordt gewezen op straffen die hem boven het 
hoofd hangen, zal daar zeker een bepaalde mate van dwang vanuit 
gaan. Daarvoor zijn die straffen immers (ook) bedoeld.  

                                                 
40  EHRM 29 juni 2007, NJ 2008, 25 (O'Halloran en Francis/Verenigd Koninkrijk).  
41  Dit onderdeel is gebaseerd op het artikel van G.J.M.E. de Bont, 'Is het nemo-

teneturbeginsel in Nederland werkelijk passé?', WFR 2009/1405. 



Niet alleen vergelding, maar tevens preventie wordt immers met der-
gelijke strafbepalingen nagestreefd. Overigens sluit de Hoge Raad in 
rechtsoverweging 3.3.3 van het arrest van 21 maart 200842 ook niet 
uit dat er een bepaalde mate van dwang is:  
 
"Zelfs indien ervan zou worden uitgegaan dat gebruikmaking van die 
gegevens voor de boeteoplegging meebrengt dat de mededeling van 
de Inspecteur omtrent de gevolgen van weigering mede moet worden 
opgevat als uitgeoefende dwang in het kader van mogelijke boeteop-
legging." 
 
Die dwang zou echter onvoldoende zijn in het licht van de jurispru-
dentie van het EHRM waaruit zou blijken dat 'ook de aard en mate 
van uitgeoefende dwang een rol spelen.' Vervolgens wordt er verwe-
zen naar de zaken Allan, Jalloh en O'Halloran & Francis. Onduidelijk is 
op welke wijze de Hoge Raad uit die zaken kan afleiden dat geen 
sprake is van 'improper compulsion'. Alvorens daarop nader in  te 
gaan, dient te worden vermeld dat het arrest van het EHRM in de 
zaak Allen (niet te verwarren met de door de Hoge Raad aangehaalde 
zaak Allan) wel aanknopingspunten biedt voor de overweging van de 
Hoge Raad. In de zaak Allen was sprake van een 'Hansard Warning'. 
In het arrest wordt een dergelijke waarschuwing als volgt beschre-
ven:  
 
"This involved the reading out to him of the reply of the Chancellor of 
the Exchequer to a Parliamentary question on 18 October 1991. This 
outlined the practice of the Inland Revenue in cases of fraud indicat-
ing that it might accept a money settlement instead of instituting 
criminal proceedings and that its decision as to whether to accept a 
settlement or institute criminal proceedings would take into account 
whether the taxpayer had inter alia given full facilities for investiga-
tion into his affairs."43 
 
Een dergelijke 'Hansard Warning' vertoont wel enige parallellen met 
het citaat uit de brief van de inspecteur aan de belastingplichtige die 
op vragen omtrent de rekening van de Kredietbank Luxemburg geen 
antwoord leek te willen geven. Een verschil is dat in de 'Hansard 
Warning' wordt benadrukt in welke gevallen geen strafvervolging gaat 
plaatsvinden, terwijl in de brief van de Nederlandse inspecteur wordt 
benadrukt welke straffen kunnen worden opgelegd als er niet wordt 
meegewerkt.  

                                                 
42  HR 21 maart 2008, BNB 2008/159. 
43  EHRM 10 september 2002, FED 2003/589 (Allen/Verenigd Koninkrijk). Zie 

onder 'A. The circumstances of the case'. 



Het EHRM overwoog in de zaak Allen als volgt:    
 
"Nor does the Court consider that any improper inducement was 
brought to bear through the use of the so-called `Hansard Warning' 
which informed the applicant of the practice of the Inland Revenue of 
taking into account the co-operation of the taxpayer in deciding 
whether to bring any prosecution for fraud. There is no indication that 
the applicant was misled as to the effect of the warning, accepting 
that it could not be interpreted as any kind of guarantee of freedom 
from prosecution."44 
 
Staat hiermee nu vast dat ingevolge de rechtspraak van het EHRM de 
enkele verwijzing naar wettelijke sancties geen 'coercion or oppressi-
on' is? Dat denk ik niet, ofschoon het laatste citaat afzonderlijk be-
schouwd voor deze conclusie van de Hoge Raad wel aanleiding kan 
geven. Van belang is dat het EHRM in de zaak Allen nog enkele over-
wegingen heeft gewijd aan het begrip 'improper compulsion'. Vooraf-
gaand aan de 'Hansard Warning' werd de heer Allen gewezen op de 
boete van 300 Britse ponden indien hij geen overzicht zou verstrek-
ken van bezittingen en schulden. Het EHRM overwoog:  
 
"Furthermore, not every measure taken with a view to encouraging 
individuals to give the authorities information which may be of poten-
tial use in later criminal proceedings must be regarded as improper 
compulsion (see the above-mentioned John Murray v. the United 
Kingdom judgment, § 46). The applicant faced the risk of imposition 
of a penalty of a maximum of GBP 300 if he persisted in refusing to 
make a declaration of assets, which may be contrasted with the posi-
tion in the Saunders case, where a two year prison sentence was the 
maximum penalty (above mentioned judgment, § 70)."45 
 
Interessant is dat het EHRM de zaak Saunders aanhaalt. Saunders 
weigerde aanvankelijk mee te werken aan het lopende administratie-
ve onderzoek. Hij meende te mogen zwijgen. De controlemedewer-
kers stelden echter dat ingeval hij persisteerde, zijn zwijgen zou kun-
nen leiden tot een gevangenisstraf van twee jaren. Toen Saunders 
onder dat juridisch gesternte alsnog besloot een verklaring af te leg-
gen, was sprake van 'testimony obtained under compulsion'. Het 
EHRM stelt dat "the applicant was subject to legal compulsion to give 
evidence to the Inspectors".  
 

                                                 
44  EHRM 10 september 2002, FED 2003/589 (Allen/Verenigd Koninkrijk), r.o. 1. 
45  EHRM 10 september 2002, FED 2003/589 (Allen/Verenigd Koninkrijk). 



Voor de duidelijkheid: aan Saunders werden door deze inspecteurs 
geen straffen opgelegd. Er was 'slechts' sprake van een dreiging met 
een gevangenisstraf. Nu de wettelijke sancties waarnaar de inspec-
teur verwees in het Kredietbank Luxemburg project veel hoger wa-
ren, lijkt de conclusie gerechtvaardigd dat ook in de Nederlandse si-
tuatie sprake is van 'improper compulsion'.  
 
In de zaak Allan stelt het EHRM vast dat hoewel 'no factors of direct 
coercion have been identified, the Court considers that the applicant 
would have been subject to psychological pressures which impinged 
on the 'voluntariness' of the disclosures'.46 Uiteraard kan een derge-
lijke psychologische dwang ook voortvloeien uit een expliciete, con-
crete verwijzing naar toepasselijke straffen.  
 
Dat het oordeel dat een enkele verwijzing naar wettelijke sancties 
geen 'oppression or coercion' in zou houden, voortvloeit uit het arrest 
O'Halloran & Francis is evenmin aannemelijk nu daarin door het 
EHRM immers als volgt werd overwogen:  
 
"The Court accepts that the compulsion was of a direct nature, as was 
the compulsion in other cases in which fines were threatened or im-
posed for failure to provide information (onderstreping: GdB)."47  
 
De boeten behoeven derhalve niet te zijn opgelegd, de 'enkele' drei-
ging daarmee kan voldoende zijn. Deze lijn in de jurisprudentie kan 
eerder al worden ontdekt in de zaak Saunders.   
 
In het arrest O'Halloran & Francis wordt gesteld dat het antwoord op 
de vraag of sprake is van ontoelaatbare dwang ook afhankelijk is van 
de aard en reikwijdte van de informatieverplichting. Als deze van een 
beperkte omvang is, mag meer dwang worden uitgeoefend door het 
(dreigen met het) opleggen van een boete zonder dat strijdigheid 
ontstaat met het nemo-teneturbeginsel.  
 
  

                                                 
46  EHRM 5 november 2003, NJ 2004, 262 (Allan/Verenigd Koninkrijk) r.o. 52. 
47  EHRM 29 juni 2007, NJ 2008, 25 (O'Halloran en Francis/Verenigd Koninkrijk). 

r.o. 57. 



Het EHRM overweegt daarbij impliciet dat de vragen die in fiscale 
procedures werden gesteld in de zaak Funke (over overzichten in 
verband met een heimelijke bankrekening)48 en in de zaak J.B. (over 
bescheiden waaruit bleek op welke wijze bepaalde niet verantwoorde 
investeringen hadden plaatsgevonden)49 geen 'limited nature' ken-
nen. Ook van de informatievorderingen op grond van art. 47 AWR 
kan niet worden gesteld dat deze een beperkt karakter hebben (eer-
der het tegendeel is het geval). De nagenoeg onbeperkte omvang 
van de informatievorderingen ingevolge art. 47 AWR rechtvaardigen 
de stelling dat in dergelijke gevallen de uitgeoefende dwang na de 
criminal charge al snel onaanvaardbaar zal zijn in het licht van het 
nemo-teneturbeginsel.   
 
Tenslotte wordt door het EHRM in O'Halloran & Francis overwogen dat 
van belang is of er 'relevant safeguards in the procedure' zijn.50 De 
eerder geconstateerde leemte in de rechtsbescherming in geval van 
informatievorderingen door de inspecteur op grond van art. 47 AWR, 
is inmiddels ingevuld door de introductie van art. 52a AWR. Ook der-
gelijke 'safeguards' kunnen er mijns inziens niet toe leiden dat geen 
sprake zou zijn van 'coercion or oppression'. 
 
Op basis van het recente en door de Hoge Raad expliciet aangehaalde 
beslissingskader van het EHRM kan derhalve niet eenvoudig worden 
geconcludeerd dat de 'enkele' verwijzing naar wettelijke sancties 
geen 'improper compulsion' is.  
 
In de KBL-affaire zijn beboete belastingplichtigen onderworpen aan 
strafrechtelijke verhoren door FIOD-ambtenaren. Zou dan wel sprake 
zijn van 'coercion or oppression in defiance of the will of the ac-
cused'? Mijns inziens niet. In dat verband is immers van belang dat 
voorafgaand aan een strafrechtelijk verhoor een cautie wordt gege-
ven en strafrechtelijk wordt gerespecteerd dat de verdachte zwijgt. 
Als de verdachte belastingplichtige dan toch praat, doet hij dat dus 
uit vrije wil en zou er dus juist geen reden zijn om alsdan wel 'coerci-
on or oppression' aan te nemen. 
 
  

                                                 
48  EHRM 25 februari 1993, BNB 1993/350; NJ 1994, 485 (Funke/Frankrijk). 
49  EHRM 3 mei 2001, BNB 2002/26 (J.B./Zwitserland). 
50  EHRM 29 juni 2007, NJ 2008, 25 (O'Halloran en Francis/Verenigd Koninkrijk), 

r.o. 101. 



Aannemelijk is dat er wel sprake is van 'coercion or oppression' als er 
daadwerkelijk boeten zijn opgelegd indien een belastingplichtige wei-
gert informatie te verschaffen. Uit de rechtspraak van het EHRM blijkt 
dat het opleggen van boeten van enige omvang om iemand, na de 
'criminal charge', te straffen voor de weigering gevorderde gegevens 
te verschaffen, een schending van art. 6 EVRM oplevert. In de zaken 
Funke en J.B werden boeten opgelegd van (het equivalent van) enke-
le duizenden euro's. In de zaak Allen werd een boete van 300 Britse 
ponden overigens te weinig geacht om te spreken van 'improper 
compulsion'. Een bestuurlijke vergrijpboete kan echter in Nederland 
voor een schending van de informatieverplichting ingevolge art. 47 
AWR niet worden opgelegd. In het licht van de rechtspraak van het 
EHRM is aannemelijk dat een (civiele) dwangsom die in recente 
rechtspraak door de rechter werd gekoppeld aan naleving van de 
verplichting ingevolge art. 47 AWR ook naar het oordeel van de Hoge 
Raad voldoende zal zijn om 'coercion or oppression in defiance of the 
will of the accused' aanwezig te achten.    
 
Bovenvermelde jurisprudentie van het EHRM geeft in ieder geval vol-
doende aanleiding om de rechtsoverwegingen van de Hoge Raad voor 
een nadere toetsing aan het EHRM voor te leggen. 
 
15.5.3. Is er doorwerking van de criminal charge in een aanverwan-

te zaak? 
 
Als een belastingplichtige door de FIOD als verdachte wordt aange-
merkt in verband met (veronderstelde) onjuiste aangiften inkomsten-
belasting over de jaren 2005 tot en met 2010, wordt hem vooraf-
gaand aan een verhoor medegedeeld dat hij niet verplicht is ant-
woorden te geven. In het kader van het nemo-teneturbeginsel wordt 
het interessant als de inspecteur over dezelfde aangiften op grond 
van art. 47 AWR vragen gaat stellen en een antwoord vordert.  
 
In het licht van de overweging van het EHRM in de zaak 'Weh' rijst de 
vraag in welke categorie van zaken een dergelijke casus dient te 
worden ingedeeld. Meer concreet is de vraag of de criminal charge die 
werd gegeven in de strafzaak doorwerkt naar de fiscale procedure. 
Het is duidelijk dat de Hoge Raad in Nederland meent dat de fiscale 
procedure geheel los staat van de strafzaak. Deze 'oogkleppen'-
benadering werd uitgewerkt in het arrest van 27 februari 2004, waar-
in de Hoge Raad overwoog dat art. 47 AWR in de fiscale zaak geheel 
dient te worden nageleefd.51  

                                                 
51  HR 27 februari 2004, BNB 2004/225. 



De straf- of boeterechter dient vervolgens maar te bezien op welke 
wijze wordt omgegaan met het aldus verkregen bewijsmateriaal. Het 
zwijgrecht uit de strafzaak speelt dus geen enkele rol in de fiscale 
procedure.52 
 
Het EHRM blijkt echter een andere invulling te geven aan het nemo-
teneturbeginsel. Indien een criminal charge is gegeven in een straf-
zaak, werkt deze naar het oordeel van het EHRM wel door naar aan-
verwante procedures waarin kwesties aan de orde zijn die eveneens 
van belang zijn voor de strafzaak. Zo overwoog het EHRM in de zaak 
Shannon als volgt:  
 
"In these circumstances, attending the interview would have involved 
a very real likelihood of being required to give information on matters 
which could subsequently arise in the criminal proceedings for which 
the applicant has been charged."53 
 
De conclusie is geen andere dan dat verdachte Shannon in de aan-
verwante, niet strafrechtelijke procedure recht had op toepassing van 
het nemo-teneturbeginsel en dientengevolge niet mocht worden be-
straft voor het feit dat hij niet was verschenen naar aanleiding van 
een oproep om informatie te komen verschaffen.  
 
In bepaalde zaken is het EHRM verder gegaan door te oordelen dat 
de facto sprake was van één procedure die meerdere doelen dient. Zo 
overwoog het EHRM in de zaak J.B.:54 
 
"In the present case, the Court observes that the proceedings served 
the various purposes of establishing the taxes due by the applicant 
and, if the conditions herefor were met, of imposing a supplementary 
tax and a fine for tax evasion on him. (…) In the Court's opinion, 
whatever other purposes served, by enabling the imposition of such a 
fine on the applicant, the proceedings amounted in the light of the 
Court's case-law, to the determination of a criminal charge." 
 
  

                                                 
52  Zie hieromtrent: F.J.P.M. Haas en D.N.N. Jansen, TFB 2013/1, Het 'privilige 

against self-incrimination' nader beschouwd, p. 11-13. 
53  EHRM 4 oktober 2005, NJCM/bulletin 2006, p. 339-349 (Shannon/Verenigd 

Koninkrijk), r.o. 38. 
54  EHRM 3 mei 2001, BNB 2002/26 (J.B./Zwitserland). 



Ook in het arrest Chambaz55 lijkt het EHRM een soort osmose van 
procedures aan te nemen, waardoor de criminal charge ook geldt 
voor het fiscale onderzoek. Het EHRM ging na in hoeverre een fiscaal 
onderzoek samenliep met een onderzoek in verband met boete-
oplegging. Indien procedures parallel lopen, kan het EHRM (en dus 
ook de nationale rechter die het EVRM correct dient toe te passen) 
zich genoodzaakt zien om het geheel aan procedures in zijn totaliteit 
te beoordelen in het licht van art. 6 EVRM. Daarvan zal sprake kun-
nen zijn indien de procedures voldoende met elkaar verband houden 
wegen hetzij de feiten waarop zij betrekking hebben hetzij de wijze 
waarop zij door de nationale autoriteiten worden behandeld. Het 
EHRM (r.o. 43) concludeert: 
 
"L'article 6 de la Convention sera ainsi applicable lorsqu'une des 
procedures en cause porte sur une accusation en matière pénale et 
que les autres lui sont suffisamment liées."   
 
Het EHRM gaat vervolgens na of er voldoende verband bestaat tussen 
het procedurele onderzoek naar belastingontduiking, waarop art. 6 
EVRM onmiskenbaar van toepassing is, en het onderzoek in verband 
met de verschuldigdheid van belastingen. Daarbij stelt het EHRM vast 
dat er een wettelijke verplichting bestond voor de betrokken over-
heidsambtenaren om elkaar over en weer inlichtingen te verschaffen. 
Van onafhankelijke, gescheiden onderzoekstrajecten was dus naar 
intern recht geen sprake. Het EHRM stelt ook vast dat er een 'wissel-
werking' is geweest tussen de verschillende onderzoeken. Ten slotte 
wordt gememoreerd dat de onderliggende, onderzochte feiten gelijk 
zijn in beide procedures. Het betrof telkens een onderzoek naar een 
niet-verantwoorde bankrekening alsmede de relatie tussen belasting-
plichtige en een aantal Panamese rechtspersonen. Het EHRM over-
weegt op grond hiervan dat sprake is van nauw met elkaar verbon-
den (onderzoeks)procedures waardoor de criminal charge ook geldt 
voor de administratieve fiscale procedure. Het woordgebruik van het 
EHRM is in dat kader interessant: 
 
"Elle estime, par conséquent, que les deux procédures étaient étroi-
tement liées de sorte que le caractère manifestement penal de l'en-
quete s'est étendu à la procedure ayant donné lieu à la présente re-
quête."   
 

                                                 
55  EHRM 5 april 2012, NTFR 2012/1225 (Chambaz/Zwitserland). Zie omtrent dit 

arrest E.B. Pechler, Chambaz en het verbod op gedwongen zelfincriminatie, 
NTFR 2012/1608 en J.H. Asbreuk, Informatieverstrekking en art. 6 EVRM, 
NTFR-B, 2012/27.  



De criminal charge heeft zich dus naar het oordeel van het EHRM uit-
gebreid ('étendu') naar de administratieve procedure in het kader van 
een beoordeling van de parallele procedures in hun gezamenlijkheid. 
Daarmee is de huidige leer van de Hoge Raad waarin oneigenlijke 
schotten worden geplaatst tussen de fiscale procedure enerzijds en 
de boete- of strafzaak anderzijds niet langer houdbaar.    
 
Het 'uitwaaieren' van de werking van de criminal charge over aan-
verwante zaken lijkt slechts te kunnen worden voorkomen indien dui-
delijk is dat het afgedwongen bewijs niet wordt toegelaten tot het 
procesdossier in de strafzaak. A-G Wattel gaf de Hoge Raad in zijn 
conclusie bij het arrest van de Hoge Raad van 27 februari 2004 al in 
overweging om te oordelen dat de inspecteur na het moment van de 
criminal charge mag doorgaan informatieverstrekking ingevolge art. 
47 AWR af te dwingen, "maar zal dan, ingeval van een beroep op het 
zwijgrecht, aan de verdachte/belastingplichtige moeten toezeggen 
dat het materiaal dat door middel van de af te dwingen medewerking 
boven water komt, niet het strafvorderingscircuit in zal stromen".56 
De Hoge Raad heeft dit advies expliciet afgeslagen door te overwegen 
dat het niet zo is dat het verstrekken van informatie na een criminal 
charge "alleen geldt als aan de betrokkene tevoren de garantie wordt 
gegeven dat die informatie niet zal worden gebruikt als bewijsmiddel 
in een strafvervolging tegen hem".57 Welbewust overweegt de Hoge 
Raad derhalve dat afgedwongen materiaal wel aan de boete- of straf-
rechter mag worden gepresenteerd. Het argument dat daarbij wordt 
gegeven is dat de verdachte/boeteling ten overstaan van die bestraf-
fingsrechter de mogelijkheid behoudt de bewijsuitsluiting te beplei-
ten.   
 
Zowel in de zaak Shannon58 als in de zaak Marttinen59 geeft het 
EHRM aan dat het na de criminal charge in de niet-strafrechtelijke 
procedure afgedwongen materiaal niet in het strafrechtelijke dossier 
terecht mag komen. In Shannon wordt expliciet overwogen dat het 
onvoldoende is dat "'it would have been open to the trial judge to 
exclude the information obtained at interview".60 De leer van de Hoge 
Raad kan derhalve op dit punt nadrukkelijk niet door de beugel van 
het EHRM.  
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15.5.4. Dwang tot informatieverstrekking na een criminal charge 
 
In beginsel gelden de inperkingen van het nemo-teneturbeginsel die 
hiervoor zijn opgesomd eveneens voor de eerste categorie van zaken 
die werd genoemd in de zaak Weh, te weten de situaties waarin een 
criminal charge is gegeven en nadien door de autoriteiten informatie 
wordt afgedwongen. De Hoge Raad erkent echter deze categorie van 
zaken niet. Eenieder dient mee te werken in de fiscale procedure. 
Nadien volgt (eventueel) bewijsuitsluiting. Het EHRM heeft inmiddels 
verschillende zaken gewezen waarin duidelijk wordt dat daadwerkelijk 
sprake is van het "right to remain silent and the right not to incrimi-
nate oneself".   
 
Een belangrijke conclusie lijkt te zijn dat het EHRM in een beperkt 
aantal gevallen het nemo-teneturbeginsel ruimer toepast en erkent 
dat er sprake is van "the principle against self-incrimination in its 
broader sense". In de zaak Jalloh is het EHRM daarop expliciet nader 
ingegaan:  
 
"55. (…) It notes that the privilege against self-incrimination is com-
monly understood in the Contracting States and elsewhere to be pri-
marily concerned with respecting the will of the defendant to remain 
silent in the face of questioning and not to be compelled to provide a 
statement.   
56. However, the Court has on occasion given the principle of self-
incrimination as protected under Article 6 § 1a broader meaning so as 
to encompass cases in which coercion to hand over real evidence to 
the authorities was at issue."61 
 
Onder omstandigheden behelst het nemo-teneturbeginsel meer dan 
het recht geen verklaring te hoeven afleggen. De zaak Jalloh was 
extreem omdat het EHRM daarin zelfs had aangenomen dat bewijs in 
strijd met het folterverbod was verkregen. Ten aanzien van de vraag 
of het verkregen bewijs - bolletjes met drugs - bruikbaar was in de 
strafzaak, werd "the principle against self-incrimination (in its broader 
sense)" toegepast en werd het bewijs uitgesloten.  
 
Voor de fiscaliteit is van belang dat het EHRM de extensieve variant 
('the broader sense') van het nemo-teneturbeginsel uitwerkt door te 
wijzen op twee fiscaal getinte zaken:  
 

                                                 
61  EHRM 11 juli 2006, NJ 2007, 226 (Jalloh/Duitsland). 



"In Funke vs. France (25 February 1993, § 44, Series A no. 256-A), 
for instance, the Court found that an attempt to compel the applicant 
to disclose documents, and thereby to provide evidence of offences 
he had allegedly committed, violated his right not to incriminate him-
self. Similarly, in J.B. v. Switzerland (cited above, §§ 63–71) the 
Court considered the State authorities’ attempt to compel the appli-
cant to submit documents which might have provided information 
about tax evasion to be in breach of the principle against self-
incrimination (in its broader sense)."62 
 
Op basis van de beperkt beschikbare jurisprudentie zou de (voorzich-
tige) conclusie kunnen worden getrokken dat de extensieve uitleg van 
het nemo-teneturbeginsel in het fiscale domein toepasbaar is:  
 
(i) indien bewijs dat bestaat onafhankelijk van de wil van de boe-

teling of verdachte werd verkregen door toepassing van bui-
tenproportionele dwangmiddelen, hetgeen slechts in uitzon-
derlijke gevallen zal gebeuren. Het betreft dan een vraag om-
trent het uitsluiten van bewijs; 

(ii) indien na de criminal charge wordt getracht door middel van 
toepassing van wettelijke middelen de verstrekking van gege-
ven af te dwingen. Bij deze categorie gaat het erom of aan de 
weigering gegevens te verstrekken sancties kunnen worden 
verbonden. Deze variant doet zich in de praktijk veelvuldig 
voor. Gedacht kan worden aan de situatie dat met behulp van 
dwangsommen medewerking wordt afgedwongen nadat boe-
ten zijn opgelegd.   

 
Uit de overwegingen van het EHRM mag wel worden afgeleid dat de 
overwegingen van het EHRM in de zaken Funke63 en J.B.64 niet door 
latere jurisprudentie is achterhaald. Ook na de zaak Saunders kan er 
derhalve op grond van de jurisprudentie van het EHRM sprake zijn 
van een gerechtvaardigde weigering - na de criminal charge - gege-
vens te verstrekken die door de inspecteur worden gevorderd.  
 
  

                                                 
62  EHRM 11 juli 2006, NJ 2007, 226 (Jalloh/Duitsland), r.o. 111.  
63  EHRM 25 februari 1993, BNB 1993/350; NJ 1994, 485 (Funke/Frankrijk). 
64  EHRM 3 mei 2001, BNB 2002/26 (J.B./Zwitserland). 



15.6. Ten slotte 

 
De correcte naleving van de informatieverstrekkingsverplichting is 
voor een juiste belastingheffing cruciaal. Dat de Hoge Raad daarvoor 
waakt en om die reden de inperking van de medewerkverplichting tot 
een minimum beperkt, is begrijpelijk. Of in dat streven voldoende 
recht wordt gedaan aan de jurisprudentie van het EHRM kan zeker 
worden betwijfeld. Het systeem van bewijsuitsluiting dat de Hoge 
Raad propageert, lijkt slechts handhaafbaar als wettelijk is bepaald 
dat afgedwongen bewijsmateriaal niet kan worden ingebracht in de 
boeteprocedure of strafzaak. Een dergelijk artikel ontbreekt echter.  
 
Na de criminal charge lijkt het afdwingen van materiaal, zelfs als dat 
bestaat onafhankelijk van de wil van de boeteling/verdachte, niet 
toelaatbaar. Het is frappant dat "the principle against self-
incrimination in its broader sense" tot uiting komt in arresten van het 
EHRM over zaken die fiscale aangelegenheden betreffen. Het recht 
omvat meer dan het recht te zwijgen en omvat het recht zichzelf niet 
te behoeven incrimineren. Ook bescheiden en stukken vallen onder 
dit algemenere recht.  
 
Nu de leer van de Hoge Raad in de praktijk leidt tot situaties waarin 
met dwangsommen een forse bijdrage wordt verlangd aan de eigen 
veroordeling of beboeting, is het zaak hierover op korte termijn een 
arrest van het EHRM uit te lokken.   
 
 
 
 



Hoofdstuk 16 
 

De informatieverstrekking in de Invorderingswet 

 
mr. Annabel Vissers 

 

 

 

16.1. Inleiding 

 
De fase van belastingheffing loopt in beginsel over in de invorderings-
fase. Een simplistische weergave van deze overgang vinden we in het 
eerste lid van art. 5 AWR: de vaststelling van een belastingaanslag 
geschiedt door het ter zake daarvan opmaken van een aanslagbiljet 
door de inspecteur (heffingsfase). Hij stelt het aanslagbiljet aan de 
ontvanger ter hand ter invordering van de daaruit blijkende belas-
tingaanslag (invorderingsfase). Bij de invoering van de IW realiseerde 
de wetgever zich dat de algemene informatieverplichtingen zoals we 
die kennen in de AWR, ook in het stadium van de invordering een 
belangrijke rol zouden kunnen spelen. Met het opnemen van deze 
verplichtingen in de IW gelden gedurende de verschillende stadia van 
het heffingsproces en het invorderingsproces dezelfde verplichtingen.  

 
Naast deze algemene informatieverplichting kent de IW tevens een 
specifieke verplichting voor het verstrekken van informatie: de mel-
ding betalingsonmacht. In dit hoofdstuk zal allereerst de algemene 
informatieverplichting aan de orde komen, waarbij met name aan-
dacht zal worden besteed aan de verplichtingen voor zover deze af-
wijken van de (in eerdere hoofdstukken behandelde) informatiever-
plichtingen in de AWR. Vervolgens zal worden ingegaan op de mel-
ding betalingsonmacht. In de laatste paragraaf zal nog kort aandacht 
worden besteed aan de recent ingevoerde mededelingsplicht met be-
trekking tot het bodembeslag.   
 
 
16.2. Informatieverplichting 

 

De informatieverplichting in de IW komt grotendeels overeen met de 
informatieverplichtingen in de AWR. Derhalve is ook het merendeel 
van de op de informatieverplichtingen uit de AWR betrekking heb-
bende jurisprudentie relevant.1  
 

                                                           
1
 Kamerstukken II 1988/89, 20 588, nr. 6 (MvA), p. 73.  



Het voorgaande geldt ondanks het feit dat de burgerlijke rechter 
doorgaans over de bevoegdheidsuitoefening van de ontvanger oord-
eelt, in tegenstelling tot de belastingrechter die oordeelt over de be-
voegdheidsuitoefening op grond van de AWR. Overigens oordeelt de 
belastingrechter sinds 20032 ook omtrent aansprakelijkstelling op 
grond van de artt. 33 tot en met 48 IW. 

 
De verplichtingen ten behoeve van de invordering zijn neergelegd in 
hoofdstuk VII IW. Art. 58, lid 1, IW bepaalt dat zowel de belasting-
schuldige als de aansprakelijkgestelde desgevraagd gehouden is (a) 
de gegevens en inlichtingen te verstrekken welke voor de invordering 
te zijnen aanzien van belang kunnen zijn, (b) de boeken, bescheiden 
en andere gegevensdragers of de inhoud daarvan, waarvan de raad-
pleging van belang kan zijn voor de vaststelling van de feiten welke 
invloed kunnen uitoefenen op de invordering te zijnen aanzien, voor 
dit doel beschikbaar te stellen. In het tweede lid van art. 58 IW is 
voor een ieder die de leeftijd van 14 jaar heeft bereikt, de verplich-
ting opgenomen op vordering van de ontvanger terstond een identi-
teitsbewijs ter inzage aan te bieden. Ook deze verplichting geldt 
slechts voor zover zij voor de invordering van belang is. Art. 58 IW 
komt aldus grotendeels overeen met de informatieverplichting die we 
kennen uit art. 47 AWR. Overeenkomstig art. 47 AWR is men slechts 
verplicht 'desgevraagd' informatie aan de ontvanger te verstrekken. 
Belastingschuldigen zijn derhalve niet verplicht uit eigen initiatief in-
formatie te verstrekken. In het woord 'desgevraagd' ligt tevens een 
beperking voor de ontvanger besloten; hij is niet bevoegd eigen-
machtig de informatie te (gaan) verzamelen.3 Nu voor toepassing van 
art. 58 IW sprake dient te zijn van een belastingschuldige dan wel 
een aansprakelijkgestelde, kan anders dan het ruim geformuleerde 
art. 47 AWR, waarin de wettekst spreekt van 'ieder', het inzagerecht 
van de ontvanger slechts worden uitgeoefend indien sprake is van 
een betalingsachterstand dan wel indien een derde voor de belasting-
schuld aansprakelijk is gesteld.4 Zie voor een uitgebreide behandeling 
van de informatieverplichting op grond van art. 47 AWR in hoofdstuk 
3 van dit boek.  

 
Op grond van art. 59 IW geldt de verplichting uit art. 58, lid 1, onder 
b, IW tevens voor een derde bij wie zich gegevensdragers bevinden 
van degene die gehouden is deze, of de inhoud daarvan, aan de ont-
vanger voor raadpleging beschikbaar te stellen.  

                                                           
2
 Kamerstukken II 1988/89, 20 588, nr. 6 (MvA), p. 73.  
3  J.J. Vetter, P.J. Wattel en M.H.M. van Oers, Invordering van belastingen, De-

venter: Kluwer 2009, p. 362. 
4
 Kamerstukken II 1987/88, 20 588, nr. 6, p. 73.  



Een gelijkluidende bepaling kan worden gevonden in art. 48 AWR. De 
informatie kan direct bij deze derde gevorderd worden. De ontvanger 
moet de persoon van wie deze gegevensdragers zijn, hiervan echter 
wel in kennis stellen. Na inzage dienen de gegevens aan deze derde 
geretourneerd te worden. Een eventueel retentierecht van deze derde 
kan de ontvanger bij een verzoek om informatieverstrekking niet 
worden tegengeworpen.  
 
Een verzoek van de ontvanger om bepaalde informatie te verstrekken 
wordt niet aangemerkt als een voor bezwaar vatbare beschikking. 
Derhalve kan de belastingschuldige de rechtmatigheid van een ver-
zoek slechts laten 'toetsen' door de burgerlijk rechter, dat wil zeggen 
door een verklaring voor recht te vragen dat het verzoek om informa-
tie onrechtmatig is.5 Daar komt bij dat inmiddels de kostenvergoe-
dingsbeschikking is ingevoerd in art. 62a IW. Deze regeling biedt per-
sonen die hebben voldaan aan een informatieverplichting, maar van 
mening zijn dat deze verplichting onterecht is opgelegd, de mogelijk-
heid achteraf te verzoeken om een vergoeding van de kosten welke 
rechtstreeks verband houden met deze nakoming. Het betreft dus 
een 'toetsing' achteraf waarbij in beginsel slechts het vaststellen van 
de onrechtmatigheid ter verkrijging van een redelijke vergoeding van 
de kosten aan de orde is. Zie voor een uitgebreidere beschouwing 
alsook omtrent de vraag of de weg naar de burgerlijk rechter nog 
mogelijk is na invoering van art. 62a IW, hoofdstuk 12 over de kos-
tenbeschikking. 
 
De inhoud van art. 60 IW is gelijk aan art. 49 AWR en bevat de for-
mele eisen welke aan de wijze van verstrekking van de gegevens en 
inlichtingen gesteld worden. Art. 62 IW regelt dat de ontvanger in-
zicht in de verhaalsmogelijkheden kan verkrijgen bij iemand anders 
dan de belastingschuldige. De informatieverplichtingen welke voor 
administratieplichtigen zijn neergelegd in de artt. 58, 59 en 60 IW 
zijn op grond van art. 62 IW eveneens van toepassing ten behoeve 
van de invordering van derden. Particulieren daarentegen zijn niet 
verplicht om vragen die betrekking hebben op de invordering van 
derden te beantwoorden. Op 29 november 2011 oordeelde Hof Leeu-
warden over een geval waarin vragen waren gesteld aan particulieren 
en waarbij de inspecteur hen er niet op wees dat zij niet tot antwoor-
den verplicht waren. Hiermee werd jegens deze particulieren de 
schijn gewekt dat er een wettelijke bevoegdheid was tot het stellen 
van vragen.  

                                                           
5
 Zie bijvoorbeeld Rb 's-Gravenhage 28 december 1989, FED 1990/306 en Rb 

Utrecht 7 september 1999, FED 1999/670.  



Een dergelijke handelwijze is volgens het hof in strijd met de begin-
selen van zorgvuldigheid en fair play.6 Het betrof daarbij overigens 
een derdenonderzoek van de inspecteur. Ik ga ervan uit dat deze 
jurisprudentie eveneens voor de ontvanger van toepassing is.  
 
In beginsel kan op grond van art. 61 IW niemand zich met betrekking 
tot het verstrekken van de gevraagde inlichtingen beroepen op een 
geheimhoudingsplicht. Art. 63 IW maakt op dit beginsel een uitzonde-
ring voor zover het informatie betreft van derden en deze informatie 
de betreffende persoon is toevertrouwd in het kader van diens hoe-
danigheid als bekleder van een geestelijk ambt, notaris, advocaat, 
arts, of apotheker. In twee zaken uit 19967 bewandelde de ontvanger 
de civiele weg en dwong daardoor in beide zaken af dat het verscho-
ningsrecht van de notaris moest wijken voor zijn informatievordering. 
Datzelfde gebeurde een jaar eerder8 in het geval van een stichting 
derdengelden van een advocatenkantoor. In latere rechtspraak heeft 
het verschoningsrecht echter voorrang gekregen op de informatiever-
plichting.9 Zie hierover uitgebreid hoofdstuk 9 over het verschonings-
recht. 
 
In art. 63a IW is geregeld dat de verplichtingen die op grond van de 
artt. 58 tot en met 63 IW bestaan jegens de ontvanger ook gelden 
jegens iedere door de Minister van Financiën aangewezen andere 
ambtenaar van 's Rijksbelastingdienst. Deze bepaling maakt mogelijk 
dat bijvoorbeeld deurwaarders of ambtenaren die zich bezighouden 
met fiscale procedures vragen kunnen stellen in het kader van het 
onderzoek.10  
 
16.2.1. Grenzen informatieplicht: algemene beginselen van behoor-

lijk bestuur 

 

De informatieverplichting uit de IW wordt net als de informatiever-
plichtingen uit de AWR, niet alleen begrensd door de wettelijke bepa-
lingen maar ook door de algemene beginselen van behoorlijk bestuur.  

 
Voorop staat dat de ontvanger alvorens informatie in te winnen bij de 
belastingschuldige, nagaat of de informatie reeds voorhanden is bij 
de inspecteur.  

                                                           
6
 Hof Leeuwarden 29 november 2011, LJN BU6834.  
7
 Rb Arnhem 17 januari 1996, V-N 1996/739 en Rb Amsterdam 22 februari 

1996, V-N 1996/1045.  
8
 Rb Rotterdam 23 maart 1995, V-N 1995/1507.  
9
 Vgl. HR 18 december 1998, V-N 1999/2.8.  
10
 Art. 10 Uitv.Reg. Belastingdienst 2003.  



In de MvA is hieromtrent opgenomen: "Wij hechten er dan ook groot 

belang aan dat de ontvanger geen informatie bij de belastingschuldi-

ge inwint, die reeds voorhanden is op de inspectie of op het ontvang-

kantoor."11 Inmiddels is hieraan uitdrukking gegeven in par. 64.2. 
van de Instructie Invordering en Belastingdeurwaarders. 

 
Er kunnen slechts gegevens worden gevorderd die voor de invorde-
ring van belang kunnen zijn. De informatie die het voorwerp is van 
een verzoek op grond van art. 58 IW kan daardoor wezenlijk verschil-
len van de informatie welke kan worden verzocht op grond van art. 
47 AWR. Zo zal de ontvanger bijvoorbeeld geïnteresseerd kunnen zijn 
in de commerciële balans die meer informatie geeft over kasstromen 
terwijl de inspecteur overwegend belang heeft bij de fiscale balans. 
Meer in het algemeen zal de ontvanger bovenmatig geïnteresseerd 
zijn in gegevens over liquiditeiten, debiteuren en crediteuren en 
eventuele verhaalsmogelijkheden. 
 
16.2.2. Sancties  

 

In beginsel zijn in de invorderingssfeer slechts strafrechtelijke sanc-
ties aan de orde. In art. 64 IW (overtredingen) en art. 65 IW (mis-
drijven) is 'het niet voldoen aan een informatieverplichting' strafbaar 
gesteld. Indien medewerking aan een verzoek om informatieverstrek-
king door de belastingschuldige wordt geweigerd, kan de ontvanger 
geen bestuursdwang toepassen of een last onder dwangsom opleggen 
omdat de wettelijke bevoegdheid daartoe ontbreekt.12 Zoals eerder 
opgemerkt kan de ontvanger zich wel wenden tot de civiele rechter.13 
Dit volgt uit art. 4:124 Awb dat de ontvanger in staat stelt om ten 
aanzien van de invordering gebruik te blijven maken van de gewone 
bevoegdheden van een schuldeiser:  

 
"Het bestuursorgaan beschikt ten aanzien van de invordering ook 
over bevoegdheden die een schuldeiser op grond van het privaatrecht 

heeft."14   
   

                                                           
11
 Kamerstukken II 1987/88, 20 588, nr. 9, p. 30.  

12
 J.J. Vetter, P.J. Wattel en M.H.M. van Oers, Invordering van belastingen, De-

venter: Kluwer 2009, p. 363-364.  
13
 Zie bijvoorbeeld Rb Rotterdam 23 maart 1995, V-N 1995, p. 1507; Rb Arnhem 

17 januari 1996, V-N 1996, p. 739 en Rb Amsterdam 22 februari 1996, V-N 
1996, p. 1045. 

14
 Voor 1 juni 2009 kende de IW al op grond van het oude art. 3 lid 2 IW een 

open stelsel. Dit artikel is geschrapt omdat door het nieuwe art. 4:124 Awb 
het gehele bestuursrecht een open stelsel kent. Zie Kamerstukken II 2003/04, 
29 702, nr. 2, p. 26.  



Onlangs wees de Hoge Raad een arrest15 waarin de vraag aan de or-
de was in hoeverre met de 'keuze' voor het privaatrecht, de straf-
rechtelijke weg wordt afgesloten. In casu had de burgerlijke rechter 
de belastingschuldige op vordering van de ontvanger laten gijzelen 
om hem te dwingen zijn belastingschuld te voldoen. De toepassing 
van lijfsdwang werd meerdere malen door de civiele rechter getoetst. 
In één van deze procedures werd de belastingschuldige tevens ver-
oordeeld de vereiste gegevens alsnog binnen twee weken te ver-
strekken. De belastingschuldige voldeed hieraan niet, waarna jegens 
hem strafvervolging werd ingesteld.  

 
In cassatie werd gesteld dat het OM de belastingschuldige niet straf-
rechtelijk kon vervolgen omdat eerder was gekozen voor de privaat-
rechtelijk weg, hierbij verwijzend naar de woorden 'dan wel'  in de 
zinsnede "een civiele procedure dan wel de strafsanctie toe te pas-
sen" neergelegd in art. 60 Leidraad Invordering 1990.16 Het hof volg-
de het betoog van de raadsman en oordeelde dat het OM niet langer 
vrijstond de belastingschuldige strafrechtelijk te veroordelen. De Ho-
ge Raad kwam echter tot een ander oordeel: 
 
"Het Hof heeft geoordeeld dat deze passage (AV: art. 60 LI) zo moet 

worden uitgelegd dat de Ontvanger een keus dient te maken 'tussen 

het starten van een civiele procedure en het toepassen van de straf-

sanctie van hoofdstuk VIII' zodat na het starten van een civiele pro-

cedure geen ruimte meer bestaat om de strafsanctie van hoofdstuk 

VIII toe te passen. Die uitleg is echter, gelet op de in de conclusie 

van de Advocaat-Generaal weergegeven structuur van de Invorde-

ringswet en de wetsgeschiedenis daarvan, te beperkt en derhalve 

onjuist." 
 
Overigens heeft de Hoge Raad zich nog niet uitgelaten over de toe-
laatbaarheid van lijfsdwang ter nakoming van een informatieverplich-
ting op grond van de Invorderingswet.    
 
 
  

                                                           
15
 HR 20 december 2011, LJN BP4606, V-N 2012/165.  

16
 Inmiddels LI 2008.  



16.3. Melding betalingsonmacht 

 

De verplichting tot de melding betalingsonmacht is een onderdeel van 
de bestuurdersaansprakelijkheid uit art. 36, lid 1, IW. Op grond van 
het tweede lid van art. 36 IW, jo. artt. 7 tot en met 9 UBIW zijn li-
chamen die in betalingsonmacht geraken, verplicht dit te melden aan 
de ontvanger. Onder betalingsonmacht moet ingevolge de LI worden 
verstaan: 

 
"De omstandigheid dat een belastingschuldige niet tijdig tot het beta-

len van belastingen is overgegaan, ongeacht of die omstandigheid is 

veroorzaakt door (tijdelijke) financiële problemen van de belasting-

schuldige of door andere oorzaken en voorts ongeacht of wel of geen 

aangifte is gedaan."17  
 

Met de meldingsplicht wordt beoogd dat de ontvanger in een vroeg 
stadium op de hoogte raakt van financiële moeilijkheden van het 
desbetreffende lichaam zodat hij zijn invorderingsbeleid (mede) daar-
op kan afstemmen: actief of juist coulant. Het uiteindelijke doel van 
de regeling is te voorkomen dat de ontvanger met hoge onverhaalba-
re belastingschulden blijft zitten. In de wetsgeschiedenis is de mel-
dingsplicht daarom ook wel getypeerd als een 'krachtige rem' tegen 
het hoog laten oplopen van schulden bij de onderneming.18  
 
Het tweede lid van art. 7 UBIB regelt de situatie waarin een nahef-
fingsaanslag is opgelegd vanwege de omstandigheid dat de verschul-
digde belasting meer beloopt dan die welke overeenkomstig de aan-
gifte is (of had moeten worden) voldaan. In dat geval kan slechts een 
melding betalingsonmacht worden gedaan als de omstandigheid dat 
de verschuldigde belasting meer beloopt dan de belasting die eerder 
is voldaan, niet is te wijten aan opzet of grove schuld van het li-
chaam. 
 
Bij een melding betalingsonmacht dient men gegevens te verstrekken 
welke voor de vaststelling van de oorzaak van de betalingsonmacht, 
dan wel voor het bepalen van de financiële positie, van belang kun-
nen zijn.19 Volgens par. 36.5.9. LI moet de invorderingsambtenaar 
het lichaam dat een onvolledige melding doet, in de gelegenheid stel-
len alsnog binnen 14 dagen de ontbrekende informatie te verschaf-
fen.  

                                                           
17
 Par. 36.5.1. LI.  

18
 Kamerstukken II 1980/81, 16 530, nrs. 3-4, p. 3.  

19
 Art. 7 lid 1 UBIW.  



Het is de vraag hoe het voorgaande zich verhoudt met hetgeen is 
opgenomen in par. 36.5.2. LI. Hierin is bepaald dat een schriftelijk 
verzoek tot uitstel van betaling dan wel een schriftelijk verzoek waar-
uit betalingsproblemen blijken, wordt aangemerkt als een melding 
betalingsonmacht. Dit is echter anders indien in dit verzoek of de 
brief geen inzicht wordt gegeven in de omstandigheden die ertoe 
hebben geleid dat de verschuldigde belasting niet op aangifte is afge-
dragen of is voldaan. In dit geval zal het lichaam in beginsel geen 
aanvullende termijn worden geboden om de informatie aan te vullen 
nu dit verzoek niet wordt aangemerkt als een melding betalingson-
macht. Het is dus van belang om in geval van een dergelijke melding 
uitdrukkelijk op te nemen dat het een 'melding betalingsonmacht' 
betreft zodat ontbrekende informatie in een later stadium nog kan 
worden aangevuld.  
 
De melding betalingsonmacht moet binnen twee weken na de uiterste 
betaaldatum zijn gedaan. Dit dient blijkens art. 36, lid 2, IW schrifte-
lijk te geschieden (tot de wetswijziging van 4 juli 2010 was de mel-
ding vormvrij20) en onverwijld, dat wil zeggen, uiterlijk twee weken 
nadat de loon- of omzetbelasting ingevolge art. 19 AWR had moeten 
zijn voldaan.21 In par. 36.5.1. LI wordt opgemerkt: "de wijze waarop 
de schriftelijke melding moet plaatsvinden is vormvrij." Hieruit kan 
worden afgeleid dat niet van belang is of de melding geschiedt door 
middel van een (digitaal)formulier - de leidraad vermeldt dat er ge-
bruik kan worden gemaakt van het webformulier in het zogenoemde 
Persoonlijk Domein van de belastingschuldige - dan wel door middel 
van een (handgeschreven) brief.22  
 
Het melden van betalingsonmacht kan ook op het kantoor van de 
Belastingdienst gebeuren indien daar de betalingsproblemen van de 
belastingschuldige ter sprake komen. In dat geval moet de ontvanger 
een formulier uitreiken waarmee de belastingschuldige ter plekke aan 
de meldingsverplichting kan voldoen. Blijkt achteraf dat de melder 
niet bevoegd was dan zal de ontvanger de melding als niet-
rechtsgeldig aanmerken.  

 
Volgens par. 36.5.8. LI bestaat de melding betalingsonmacht uit twee 
fasen: de melding van betalingsonmacht zelf en het (eventuele) ver-
volg verzoek om inlichtingen van de zijde van de ontvanger naar aan-
leiding van de melding.  
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 HR 25 september 1991, BNB 1992/162.  
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 Art. 7, lid 1, UBIW.  

22
 Par. 36.5.1. LI.  



De melding betalingsonmacht waarmee fase 1 aanvangt, dient de 
gegevens van de aangiften en/of naheffingsaanslagen waarvoor beta-
lingsonmacht bestaat te bevatten. Meer in het algemeen wordt van 
de belastingschuldige verwacht dat hij aan de ontvanger voldoende 
informatie verschaft zodat de laatste zich een redelijk oordeel kan 
vormen over de financiële positie van de belastingschuldige en de 
oorzaken van zijn betalingsonmacht.23 Een algemene omschrijving als 
'liquiditeitsproblemen' is dan ook volgens par. 36.5.8. LI niet vol-
doende: "de oorzaken en omstandigheden van de ontstane betalings-
onmacht moeten duidelijk en volledig beschreven worden". Wanneer 
hiervan sprake is geeft de LI niet aan; wel staat in de LI dat het niet 
nodig is om "uiterst gedetailleerde (en met stukken gestaafde) infor-

matie" te verstrekken. Meer concreet dient het lichaam antwoorden 
te verstrekken op vragen zoals:  
 

- voldoen de afnemers hun schulden;  
- is er sprake van een teruglopend orderbestand;  
- zijn er financieringsproblemen;  
- zijn er ook bij andere incasso-organen mededelingen gedaan 

van betalingsonmacht.24  
 

Drie situaties kunnen zich bij de eerste fase voordoen: de melding is 
niet tijdig gedaan, de melding is tijdig maar niet volledig of de mel-
ding is zowel tijdig als volledig.25 Als de melding niet-tijdig is gedaan 
dan zal de ontvanger de melding bij beschikking aanmerken als niet-
rechtsgeldig. Deze beschikking wordt binnen acht weken na ont-
vangst van de melding bekendgemaakt.26 Een eventuele overschrij-
ding van deze termijn door de ontvanger verhindert de aansprakelijk-
stelling in beginsel niet.27 Evenmin heeft de overschrijding tot gevolg 
dat een niet tijdige en/of onvolledige melding wordt geconverteerd in 
een rechtsgeldige.28 
 
Is de melding onvolledig dan stelt de ontvanger de belanghebbende 
in staat om binnen twee weken alsnog de ontbrekende informatie te 
verschaffen.  
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 Zie art. 8 UBIW.  
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 Deze vragen zijn geformuleerd door de Sociale Verzekeringsraad in een advies 

over een facultatief door de ontvanger te gebruiken meldingsformulier. Zie 
NvT UBIW.  
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 Par. 36.5.9. LI.  
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überhaupt geen melding om als rechtsgeldig aan te merken.  
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 HR 16 maart 2007, NJ 2007, 321; V-N 2007/19.26.  
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 HR 4 mei 2001, NJ 2001, 378; V-N 2001/27.17.  



Een (wettelijke) termijn waarbinnen de ontvanger belanghebbende 
hiervan in kennis dient te stellen, is niet gegeven. Bij dit nadere ver-
zoek om informatie moet de ontvanger vermelden dat het een ver-
zoek in het kader van de meldingsregeling van art. 36 IW betreft en 
daarbij kort aangeven wat die meldingsregeling inhoudt. De ontvan-
ger is altijd gehouden tot deze korte omschrijving van de meldingsre-
geling, ook in gevallen waar hij mag aannemen dat de belasting-
schuldige met de regeling bekend is. Bovendien moet de ontvanger 
de belastingschuldige er op wijzen dat de niet, niet-tijdige of onvolle-
dige verstrekking van de gevraagde informatie afdoet aan de rechts-
geldigheid van de melding met de inschakeling van het bewijsver-
moeden van art. 36, lid 4, IW als mogelijk gevolg.  
 
Indien de ontvanger verzuimt om de belastingschuldige te wijzen op 
de verstrekkende gevolgen van het niet-melden van de betalingson-
macht zal dat tot gevolg hebben dat het bewijsvermoeden niet wordt 
'ingeschakeld'.29 
 
Als de melding tijdig en volledig is gedaan dan is de eerste fase afge-
sloten. In beginsel stuurt de ontvanger de belastingschuldige geen 
ontvangstbevestiging van de melding.30 Na de tijdige ontvangst van 
een volledige melding - eventueel na de verstrekking van aanvanke-
lijk ontbrekende informatie - begint de tweede fase waarin de ont-
vanger beoordeelt of hij naast de informatie uit de melding nadere 
gegevens wenst over de financiële positie van de belastingschuldige 
en de oorzaken van diens betalingsonmacht.31 Indien de ontvanger 
nadere gegevens en/of gegevensdragers wenst die betrekking heb-
ben op de oorzaken van de betalingsonmacht dan dient hij binnen 
acht weken na ontvangst van de melding de belastingschuldige hier-
om te verzoeken. Bij dit nadere verzoek om informatie moet de ont-
vanger wijzen op de gevolgen van het niet-nakomen van dit verzoek. 
Ook in dit geval moet de ontvanger aangeven dat het de meldingsre-
geling betreft, wat deze regeling inhoudt en wat de gevolgen zijn 
voor de aansprakelijkheid en bewijspositie van de belastingschuldige 
ongeacht diens veronderstelde kennis over de meldingsregeling. Ook 
hier geldt dat indien de ontvanger nalaat om de belastingschuldige te 
waarschuwen voor de gevolgen van het niet-opvolgen van zijn in-
structies de sanctie - gelet op het zorgvuldigheidsbeginsel - niet in 
werking treedt.32  
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 HR 27 april 2001, NJ 2001, 363; V-N 2001/25.29 en HR 24 mei 2002, NJ 

2002, 413; V-N 2002/38.34.  
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 Par. 36.5.9. onder 3 LI.  
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 Par. 36.5.9. onder 3 en 35.5.10. LI.  
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 Zie noot 11.  



Per geval moet de ontvanger voor de belastingschuldige een redelijke 
termijn stellen om aan dit verzoek te voldoen.33 Indien niet of niet-
tijdig aan dit verzoek wordt voldaan, zal de melding alsnog bij be-
schikking als niet-rechtsgeldig worden aangemerkt.  
 
Indien niet volledig aan het verzoek om nadere inlichtingen en/of ge-
gevensdragers in de tweede fase wordt voldaan, dan stelt de ontvan-
ger de belastingschuldige in de gelegenheid om binnen twee weken 
alsnog de ontbrekende gegevens aan te leveren. Ook hier moet de 
ontvanger wijzen op de mogelijke gevolgen van het niet alsnog ver-
strekken van de gevraagde gegevens op de wijze zoals beschreven in 
de voorgaande alinea. Komt de belastingschuldige niet of niet op tijd 
over de brug met de verzochte informatie dan merkt de ontvanger bij 
beschikking de melding aan als niet-rechtsgeldig.34  
 
Als de gewenste gegevens wel volledig en op tijd worden verstrekt, 
zal de ontvanger de gegevens toetsen aan de gegevens uit de eerste 
fase. Blijkt uit de nieuwe informatie dat de gegevens uit de eerste 
fase niet kloppen dan is de melding niet rechtsgeldig. Is er geen 
sprake van tegenstrijdigheden dan zal de ontvanger de melding bin-
nen acht weken na ontvangst daarvan rechtsgeldig verklaren, maar 
altijd met het voorbehoud dat de melding alsnog als niet-rechtsgeldig 
wordt aangemerkt, als later blijkt dat onjuiste gegevens en inlichtin-
gen zijn verstrekt. Gegevens zijn volgens de LI bijvoorbeeld onjuist 
als zij tegenstrijdigheden over de betalingsonmacht bevatten.35  

 
Indien op een juiste wijze aan de meldingsplicht is voldaan dan is een 
bestuurder op grond van het derde lid van art. 36 IW, slechts aan-
sprakelijk indien aannemelijk is dat het niet betalen van de belasting-
schuld het gevolg is van aan hem te wijten kennelijk onbehoorlijk 
bestuur in de periode van drie jaren voorafgaande aan het tijdstip 
van de mededeling. Wordt de betreffende melding niet, of op een 
onjuiste wijze gedaan, dan is de bestuurder op grond van het vierde 
lid van art. 36 IW aansprakelijk, met dien verstande dat wordt ver-
moed dat de niet-betaling aan zijn kennelijk onbehoorlijk bestuur is 
te wijten en dat de periode van drie jaren wordt geacht in te gaan op 
het tijdstip waarop het lichaam in gebreke is geraakt/gebleven. 
 
Het niet voldoen aan de meldplicht heeft nadelige consequenties in de 
vorm van een bewijsvermoeden jegens de bestuurders van de 
rechtspersoon.  
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 Par. 36.5.11. onder 1 LI.  
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 Par. 36.5.11. onder 2 LI.  
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 Par. 36.5.11. onder 3 LI.  



Dit vermoeden kan de aansprakelijkgestelde bestuurder slechts weer-
leggen eerst nadat hij aannemelijk heeft gemaakt dat het niet aan 
hem is te wijten dat het lichaam niet aan de verplichting tot het tijdig 
melden van betalingsonmacht heeft voldaan. Dit is een lastige op-
dracht; de bestuurder zal met goede redenen moeten komen. Hierbij 
kan worden gedacht aan bestuurders die door een plotselinge ziekte 
of een ongeval niet in staat waren om te melden. Als de bestuurder 
niettemin in staat was om voorzorgsmaatregelen te treffen dan gaat 
dit verweer niet op, tenzij de ziekte van dien aard is dat de bestuur-
der dit niet kon beseffen.36 In de praktijk blijkt het ook voor bonafide 
bestuurders doorgaans onmogelijk om aan deze 'dubbele bewijslast' 
te voldoen.37  

 
Vanwege de hiervoor geschetste 'overkill' was het de vraag of de 
meldingsregeling internationaalrechtelijk wel door de beugel kon. In 
het arrest van de Hoge Raad BNB 2011/176 werd aangevoerd dat de 
meldingsregeling in strijd was met het Unierecht, in het bijzonder het 
evenredigheidsbeginsel.38 A-G Van Ballegooijen ging in zijn conclusie 
mee met dit betoog en noemde de meldingsregeling onverbindend. 
Met name als het gaat om een bonafide bestuurder die er niet in 
slaagt te bewijzen dat de te late melding niet aan hem te wijten is, 
schiet de meldingsregeling haar doel voorbij aldus de A-G. 

 
De Hoge Raad volgde de A-G hierin echter niet en achtte de mel-
dingsregeling wel verbindend. Omdat van een bestuurder kan worden 
gevergd dat hij op de hoogte is van de financiële situatie van zijn 
vennootschap of zich bij zwaar weer onverwijld op de hoogte laat 
stellen, is het melden van betalingsonmacht in de regel niet moeilijk 
of uiterst bezwaarlijk, aldus de Hoge Raad.  
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 Zie HR 28 september 2007, BNB 2007/332.  
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& Onderneming, 2003, p. 139. Vgl. M.W.C. Feteris, Formeel belastingrecht, 
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 HR 21 januari 2011, BNB 2011/176.  



Onlangs heeft de Hoge Raad tevens beslist dat de meldingsregeling 
om dezelfde redenen niet in strijd is met de eigendomsbescherming 
van art. 1 van het Eerste Protocol bij het EVRM.39   

 
Dat de Hoge Raad de meldingsregeling volgens Unierechtelijke en 
EVRM-criteria niet disproportioneel acht, wil uiteraard niet zeggen dat 
de eerder gesignaleerde overkill niet bestaat. Feit blijft dat bonafide 
belastingschuldigen gemakkelijk de dupe kunnen worden van de mel-
dingsregeling. Vetter vraagt zich dan ook af of de huidige regeling wel 
redelijk is. Volgens hem overschat de Hoge Raad het belang van een 
tijdige melding en is het voor ontvangers financieel heel aanlokkelijk 
om louter onnozele bestuurders aan te pakken die om wat voor reden 
dan ook te laat de betalingsonmacht hebben gemeld, in plaats van de 
onbehoorlijkheid van bestuur aan te tonen van de echte malafide be-
stuurders.40   

 
Wat hier ook van zij, bestuurders doen er verstandig aan het volgen-
de te onthouden: het recht is voor de waakzamen. 
 
Naast de sterke impulsen die uitgaan van de meldingsregeling kan de 
ontvanger ook kiezen voor strafrechtelijke vervolging op grond van 
de artt. 64 en 65 IW indien informatie niet, onjuist of onvolledig is 
verstrekt dan wel indien niet de vereiste inzage is verleend of valse 
stukken zijn verstrekt. De geadresseerde van deze bepalingen is "de-
gene die verplicht is de informatie te verstrekken" oftewel het li-
chaam. Ingevolge art. 51 Sr kunnen echter ook de bestuurders straf-
rechtelijk worden vervolgd.  

 
Naast strafrechtelijke vervolging en de mogelijkheden die de IW 
biedt, kan de ontvanger zich ook tot de civiele rechter wenden. Het 
nadeel van de strafrechtelijke en bestuursrechtelijke weg is dat, hoe-
wel beide wegen de belastingschuldige sterk kunnen prikkelen om 
informatie te verstrekken, zij niet zover gaan dat zij de belasting-
schuldige dwingen om de informatie daadwerkelijk te verstrekken.  

                                                           
39
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Indien de ontvanger per se over de gevorderde informatie wil be-
schikken dan kan hij de civiele rechter vragen om de belastingschul-
dige te veroordelen tot afgifte van de gevorderde stukken, op straffe 
van een dwangsom. Het bestaan van een strafrechtelijke en be-
stuursrechtelijke route belet de ontvanger immers niet om de civiele 
rechter in te schakelen.41 Voor een volledig overzicht van de civiele 
informatieverplichting zie hoofdstuk 11 van dit boek. 
 

 

16.4. Geen meldplicht? 

 
Onder bepaalde omstandigheden kan een formele melding van beta-
lingsonmacht achterwege blijven. Dit is het geval wanneer de ont-
vanger al weet dat de belastingschuldige betalingsproblemen heeft.42 
Zo kan een eerder gelegd bodembeslag ertoe leiden dat de ontvanger 
wel op de hoogte moet zijn geweest van de betalingsmoeilijkheden.43 
Ook als er voortdurend contact is geweest tussen een belastingschul-
dige en de belastingdeurwaarder kan de belastingschuldige in rede-
lijkheid menen dat de ontvanger op de hoogte is van de financiële 
situatie; de belastingdeurwaarder treedt immers op namens de ont-
vanger.44 In dit licht is ook het arrest van 21 september 2012 rele-
vant. Hierin oordeelde de Hoge Raad dat een niet tijdige melding voor 
een bepaalde periode, in beginsel wel kan gelden als een tijdige mel-
ding voor latere periodes. Tevens werd bepaald dat een melding die 
doorwerkt naar latere tijdvakken ook kan gelden voor andere - onder 
de meldplicht vallende - belastingen, waarvoor niet specifiek is ge-
meld.45 
 
Vaak is in geschil of een verzoek om uitstel van betaling als melding 
van betalingsonmacht heeft te gelden. Zoals we zagen is uitgangs-
punt dat de ontvanger een dergelijk verzoek of andere brieven zal 
aanmerken als een melding van betalingsonmacht indien daaruit 
blijkt dat er betalingsproblemen zijn en hoe deze zijn ontstaan.46 Een 
onvolledig verzoek zal in beginsel niet worden aangemerkt als een 
melding betalingsonmacht en de belanghebbende zal in dat geval ook 
geen nadere termijn worden geboden om het verzoek aan te vullen.  
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In het arrest van 17 februari 2012 ging de Hoge Raad in op de vraag 
of een melding moet worden gedaan indien sprake is van tijdelijke 
betalingsonmacht.47 In deze zaak liet de belastingplichtige vennoot-
schap middels een brief weten niet per omgaande het verschuldigde 
bedrag van de aangifte loonbelasting te kunnen betalen. In de brief 
werd verzocht de loonbelastingschuld te verrekenen met teruggaven 
omzetbelasting. Hof 's-Gravenhage oordeelde dat met deze brief geen 
melding betalingsonmacht is gedaan nu men in de brief gewag maak-
te van de mogelijkheid de in geding zijnde schuld te verrekenen en 
men rekening hield met een reële teruggave omzetbelasting. Er was 
dus sprake van tijdelijke betalingsonmacht die door verrekening zou 
kunnen worden verholpen. De Hoge Raad stelt voorop, onder verwij-
zing naar een eerder arrest,48 dat ook in geval van tijdelijke beta-
lingsonmacht moet worden gemeld:  
 
"dat (ook) een meldingsplicht bestaat in een periode van tijdelijke 

betalingsonmacht, waarin de ondernemer nog in redelijkheid de ver-

wachting mag hebben dat hij aan zijn verplichtingen zal kunnen vol-

doen." 
 
De Hoge Raad overwoog voorts dat in de brief van de vennootschap 
melding werd gemaakt van liquiditeitsproblemen. Voor zover het hof 
ervan uit was gegaan dat melding van tijdelijke betalingsonmacht 
niet is aan te merken als een mededeling als bedoeld in art. 36 IW, 
gaf dit oordeel blijk van een onjuiste rechtsopvatting. De Hoge Raad 
ging over tot vernietiging en heeft de zaak verwezen naar Hof Am-
sterdam dat moet bepalen of de desbetreffende brief als melding van 
betalingsonmacht in de zin van art. 36 IW kan gelden. 

 
Lange tijd was het uitgangspunt dat een belastingschuldige in geval 
van (tijdelijke) betalingsmoeilijkheden slechts de keuze had tussen 
tijdig betalen of melden dat het niet tot betalen in staat is.49 Dat ver-
anderde toen Hof Leeuwarden een derde categorie in het leven riep, 
namelijk niet melden wanneer niet daadwerkelijk sprake is van beta-
lingsonmacht maar er desondanks niet wordt betaald (betalingson-
wil).50 Hierdoor ontstond discussie over de vraag wanneer er nu pre-
cies sprake is van betalingsonmacht.  
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Aan deze discussie maakte de Hoge Raad een einde door te stellen 
dat ook in het derde geval (betalingsonwil) sprake kan zijn van beta-
lingsonmacht:  
 
"De enkele omstandigheid dat het lichaam in de periode waarin het 

de verschuldigde belasting diende te betalen, beschikte over liquide 

middelen tot het bedrag van die belastingverplichtingen, is onvol-

doende om aan te nemen dat van betalingsonmacht in de zin van 

artikel 36, lid 2, IW 1990 geen sprake is.  
 
De wetgever heeft met de regeling van melding van betalingson-

macht beoogd te bewerkstelligen dat de ontvanger op een vroeg tijd-

stip op de hoogte raakt van de betalingsmoeilijkheden waarin het 

lichaam verkeert. […]Gelet op deze strekking moet ervan worden uit-

gegaan dat van betalingsonmacht ook sprake is indien het lichaam, 

niettegenstaande dat het over liquide middelen beschikt tot (ten min-

ste) het bedrag van de belastingschulden, in verband met zijn overige 

verplichtingen feitelijk die liquide middelen niet aanwendt voor de 

voldoening van zijn belastingschulden."51 
 
Korte tijd later bevestigde de Hoge Raad in een ander arrest52 dit 
standpunt waarna de staatssecretaris in juli 2012 het begrip beta-
lingsonmacht in de LI opnieuw formuleerde. Uit par. 36.5.1. volgt dat 
onder betalingsonmacht moet worden verstaan de omstandigheid dat 
het belastingschuldige lichaam voor zijn belastingen:  
 

- onvoldoende liquide middelen heeft om die te voldoen;  
- tijdelijk te weinig liquide middelen heeft die te voldoen en hij 

de redelijke verwachting heeft dat hij die verplichting alsnog 
zal nakomen; 

- wel voldoende liquide middelen heeft om die te voldoen, maar 
hij deze daarvoor niet aanwendt in verband met zijn overige 
opeisbare betalingsverplichtingen. 
 

Duidelijk is dus dat er drie situaties onder het bereik van art. 36 IW 
vallen. In het hiervoor geciteerde arrest van 4 februari 2011 merkte 
de Hoge Raad daarover nog het volgende op: 
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"De door het Hof aan zijn oordeel ten grondslag gelegde opvatting 
dat het lichaam in het kader van de toepassing van art. 36, lid 2, IW 

1990 slechts de keuze heeft tussen tijdig betalen of melden dat het 

niet tot betalen in staat is, is derhalve onjuist."53 
 

16.5. Doorlopen melding betalingsonmacht 

 

Indien eenmaal de betalingsonmacht is gemeld, is het niet meer no-
dig om de betalingsonmacht opnieuw te melden of deze melding te 
herhalen. Een aparte melding is evenmin noodzakelijk voor andere 
belastingen die over dezelfde of latere tijdstippen waren verschul-
digd.54 De verplichting tot het doen van een nieuwe melding herleeft 
slechts indien de ontvanger de belastingplichtige schriftelijk heeft 
laten weten de betalingsonmacht niet langer aanwezig te achten.55 
Overigens is dit inmiddels ook opgenomen in par. 36.5.12. LI. Recent 
heeft de Hoge Raad hierop een beperking aangebracht voor wat be-
treft de overgang van de aangiftefase naar de fase waarin een nahef-
fingsaanslag is opgelegd.56  
 
De melding in de naheffingsfase onderscheidt zich in zoverre van de 
melding in de aangiftefase, dat in dat geval slechts rechtsgeldig kan 
worden gemeld indien de omstandigheid dat de verschuldigde belas-
ting meer beloopt dan de belasting die eerder is voldaan, niet is te 
wijten aan opzet of grove schuld van het lichaam. In een recent ar-
rest oordeelde de Hoge Raad dat de regel dat een melding betalings-
onmacht betekenis blijft behouden zolang nog sprake is van beta-
lingsonmacht, slechts geldt voor belastingbedragen die zijn aangege-
ven.57 De belastingplichtige kon zich hierop in casu derhalve niet be-
roepen nu het niet-aangegeven belasting betrof en bovendien niet in 
geschil was dat sprake was van opzet of grove schuld.  
 
De Hoge Raad zette deze koers voort in het arrest van 6 april 2012.58 
Het betrof een geval waarin een BV in 2004 haar betalingsonmacht 
had gemeld. De ontvanger was er derhalve mee bekend dat de BV 
haar belastingschulden niet kon betalen.  
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De BV gaat in april 2006 failliet; uit een nadien ingesteld onderzoek 
blijkt dat de BV over de jaren 2004 en 2005 niet alle omzetbelasting 
heeft aangegeven en voldaan. Er wordt aan de BV een naheffings-
aanslag opgelegd. Het hof heeft geoordeeld dat de BV in 2004 een 
melding heeft gedaan en dat zij deze niet opnieuw behoefde te doen.  
 
A-G Van Ballegooijen betoogde in zijn conclusie bij dit arrest dat 
doorlopende werking van de melding van betalingsonmacht als be-
eindigd dient te worden beschouwd zodra de bestuurder opzettelijk 
onjuiste aangiften indient. De Hoge Raad overwoog: 
 

"Indien – zoals in dit geval – van een lichaam bedoeld in artikel 36 

IW 1990 belasting is nageheven die meer beloopt dan de belasting 

die is aangegeven, is bij uitsluiting de meldingsregeling van artikel 7, 

lid 2, UBIW 1990 van toepassing." 
 
De Hoge Raad creëerde hiermee een duidelijk onderscheid tussen de 
meldingsregeling welke van toepassing is in de aangiftefase en die 
welke van toepassing is in de fase waarin een naheffingsaanslag is 
opgelegd. Opmerkelijk is dat in par. 36.5.13. LI de volgende passage 
voorkomt:  
 
"Als een melding geldig blijft voor een later opgelegde naheffingsaan-

slag, dan wordt er van uit gegaan dat voor deze naheffingsaanslag 

zelfstandig een rechtsgeldige melding heeft plaatsgevonden." 
 

Naar de letterlijke tekst van de LI gaat men er blijkbaar vanuit dat 
een melding betalingsonmacht wel degelijk kan doorwerken in de 
naheffingsfase. Op grond van het zojuist vermelde arrest van de Ho-
ge Raad lijkt dit het echter niet (langer) mogelijk. Het is dan ook niet 
onaannemelijk dat de belastingplichtige die er (op grond van de LI) 
vanuit ging dat een melding betalingsonmacht gelding kon blijven 
hebben nadat een naheffingsaanslag is opgelegd, een (geslaagd) be-
roep kan doen op het vertrouwensbeginsel.   
 
 
16.6. Mededelingsplicht bodembeslag 

 

Sinds 1 januari 2013 kent de Invorderingswet een nieuwe 'meld-
plicht'. Het betreft een mededelingsplicht voor rechthebbende op bo-
demzaken, indien zij een handeling willen verrichten welke ertoe zal 
leiden dat de betreffende zaak niet langer als bodemzaak kwalificeert. 



Een beknopte beschrijving59 hiervan kan derhalve niet achterwege 
blijven.  
 
Het bodemrecht en het bodemvoorrecht zijn voor de ontvanger van 
belang bij het dwanginvorderingsproces. In de MvT bij het wetsont-
werp wordt opgemerkt dat deze middelen door verijdelingsconstruc-
ties steeds meer tot een 'tandeloze tijger' zijn geworden.60 Het nieu-
we art. 22bis van de IW moet middels een mededelingsplicht voor de 
zekerheidshouder, het bodem(voor)recht constructiebestendig ma-
ken.61 Het tweede lid van art. 22bis IW luidt als volgt:  
 
"Houders van pandrechten of overige derden die geheel of gedeelte-
lijk recht hebben op een bodemzaak, zijn gehouden de ontvanger 

mededeling te doen van het voornemen hun rechten met betrekking 

tot deze bodemzaak uit te oefenen, dan wel van het voornemen eni-

gerlei andere handeling te verrichten of te laten verrichten waardoor 

die zaak niet meer kwalificeert als bodemzaak."  
 
Op grond van art. 1ci Uitv. Reg. IW geschied deze mededeling door 
het invullen van het daartoe langs elektronische weg ter beschikking 
gestelde modelformulier en het per post aan de ontvanger toezenden 
hiervan.  
 
De mededelingsplicht geldt dus niet alleen voor rechtshandelingen 
maar eveneens voor feitelijke handelingen. Volgens de MvT valt hier-
bij te denken aan het zonder meer weghalen van de zaken van de 
bodem van de belastingschuldige of aan het meewerken aan een bo-
demverhuurconstructie, waardoor de zaken niet meer als bodem 
kwalificeren. Ook het aansporen van de belastingschuldige of een 
andere persoon, tot het verrichten van handelingen die ertoe leiden 
dat de bodemzaak niet meer als zodanig kwalificeert, kan als 'eniger-
lei handelen' als bedoeld in art. 22bis IW worden aangemerkt. 
 
Op grond van het derde lid van art. 22bis IW behoeven handelingen 
die worden verricht in de normale uitoefening van het bedrijf of be-
roep van de belastingschuldige niet te worden gemeld.  
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Vanaf het moment van de melding mag op grond van het vijfde lid, 
gedurende een periode van vier weken geen enkele handeling worden 
verricht die ertoe leidt dat de bodemzaak niet meer als zodanig kwali-
ficeert. Deze periode strekt ertoe de 'rat race' - wie kan als eerste de 
bodemzaken als verhaalsobject veiligstellen - tussen de Belasting-
dienst en kredietverleners, tegen te gaan en de ontvanger in staat te 
stellen het bodem(voor)recht uit te oefenen. Daarnaast moet deze 
termijn mede de functie van overlegperiode krijgen, waarin "de mo-

gelijkheden voor continuering van een onderneming door kredietver-

leners en de ontvanger kunnen worden besproken."62 Het kabinet 
merkt echter uitdrukkelijk op dat de termijn van vier weken een 
maximale termijn is. In de LI zullen richtlijnen worden opgenomen 
omtrent de redelijke reactietermijn van de ontvanger. Tevens zal bij 
regelgeving een 'waarde-drempel' worden vastgesteld waaronder de 
meldplicht niet heeft te gelden.  
 
Op grond van het zevende lid van het nieuwe art. 22bis IW is de 
pandhouder of derde die verzuimt de mededeling als bedoeld in het 
tweede lid te doen, dan wel handelt in strijd met het vijfde lid, ver-
plicht op vordering van de ontvanger een met bescheiden gestaafde 
verklaring te doen omtrent de executiewaarde van de zaak. Opmer-
kelijk is dat deze waarde vervolgens aan de ontvanger moet worden 
afgedragen, tot maximaal het bedrag van de materieel bestaande 
belastingschulden van de belastingschuldige ter zake van de rijksbe-
lastingen, bedoeld in art. 22, lid 3, IW, op het tijdstip waarop de zaak 
niet meer als bodemzaak kwalificeert. De pandhouder of derde moet 
de ontvanger derhalve schadeloosstellen tot het beloop van de ma-
teriele belastingschuld. Hieronder vallen dus ook nog niet geformali-
seerde belastingschulden.  
 
De maatregel voor nieuwe belastingschulden en nieuw te vestigen 
zekerheidsrechten is in werking getreden met ingang van 1 januari 
2013. Voor bestaande gevallen geldt een overgangstermijn van drie 
maanden. Deze periode acht het kabinet voldoende voor kredietver-
leners om hun werkwijze aan de nieuwe regeling aan te passen. Vol-
gens het 'overzicht uitvoeringskosten Belastingdienst' zal de introduc-
tie van deze meldingsplicht tot een lichte verhoging van de admini-
stratieve lasten voor kredietverleners leiden. Door gebruik te maken 
van een digitaal kanaal, de invoering van een minimumwaardedrem-
pel en de richtlijnen in de LI omtrent de reactietermijn, zal deze stij-
ging tot een 'noodzakelijk minimum' worden beperkt.  
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De lasten voor het bedrijfsleven worden geschat op € 0,3 miljoen.63 
In de toelichting wordt niet ingegaan op de gevolgen voor de krediet-
verlening.  
 
 
16.7. Ten slotte 

 
Na de overgang van de heffingsfase naar de invorderingsfase kan de 
belastingschuldige worden geconfronteerd met een ruim 'assortiment' 
aan informatieverplichtingen. Naast de meer algemene informatiebe-
palingen, die naar tekst en strekking min of meer overeenkomen met 
de bepalingen in de AWR, kent de IW de meldingsplicht betalingson-
macht en sinds 1 januari 2013 tevens de mededelingsplicht voor het 
uitoefenen van (rechts)handelingen met betrekking tot bodemzaken. 
Zoals is uiteengezet heeft het niet nakomen van de meldingsplicht 
betalingsonmacht vergaande gevolgen voor de belastingschuldige. 
Weerlegging van het hieruit voortvloeiende bewijsvermoeden blijkt in 
de praktijk bijna onmogelijk. Het voorgestelde art. 22bis IW zal 
eveneens leiden tot een meldingsplicht waarvan de gevolgen bij niet 
nakoming moeilijk kunnen worden overschat.  
 
Ook in de invorderingssfeer lijkt er derhalve een 'verschuiving' plaats 
te vinden in de richting van de eigen verantwoordelijkheid van bur-
gers en het bedrijfsleven. Belastingschuldigen zijn verplicht uit eigen 
beweging informatie te verstrekken, terwijl niet nakoming hiervan 
doorgaans zal leiden tot aansprakelijkstelling dan wel schadeloosstel-
ling, waarbij de hoogte van de materiële belastingschuld als uit-
gangspunt heeft te gelden. Ook in de invorderingssfeer is en blijft 
oplettendheid geboden.  
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Hoofdstuk 17 
 

Informatieverplichting van de Staat 

 
mr. Priscilla de Haas 

 

 

 

17.1. Inleiding 

 
Artikel 110 van de Grondwet verplicht de overheid tot het betrachten 
van openbaarheid bij de uitvoering van haar taak volgens de regels 
bij wet te stellen. De WOB geeft door middel van een algemene 
openbaarheidsregeling inhoud aan deze opdracht. De fiscale wetge-
ving gaat echter uit van het principe dat gegevens die in het kader 
van de uitvoering van de belastingwet worden verkregen geheim 
worden gehouden op grond van art. 67 AWR.  
 
In dit hoofdstuk wordt uiteengezet hoe het uitgangspunt van open-
baarmaking, zoals neergelegd in de Grondwet en de WOB zich ver-
houdt tot het voornoemd fiscaal uitgangspunt.  
 
Na een algemene omschrijving van de uitgangspunten in de WOB, zal 
meer expliciet worden behandeld, waarom een verzoek aan de fiscus 
om inzage in gegevens (over derden) veelal wordt afgewezen. Ver-
volgens zal worden ingegaan op de bijzondere openbaarmakingsrege-
lingen in de artt. 7:4 en 8:42 Awb, waarvoor de WOB dient te wijken. 
Daarnaast kan de rechter partijen alsook een ander bestuursorgaan 
verzoeken om schriftelijk inlichtingen te verstrekken op basis van art. 
8:45 Awb. Voor de fiscus bestaat er nog een 'escape' in art. 8:29 Awb 
op grond waarvan de fiscus geheel of gedeeltelijk ontslagen kan wor-
den van de verplichting om informatie in het geding te brengen. Ook 
dit artikel zal ik uitgebreid bespreken, waarna tot slot de (mogelijke) 
sanctie van art. 8:31 Awb wordt besproken indien de fiscus niet vol-
doet aan de informatieverplichting.    

 

 

17.2. De Wet Openbaarheid van Bestuur 

 
In art. 2, lid 1, WOB is bepaald dat overheidsorganen verplicht zijn bij 
de uitvoering van hun taak aan een ieder informatie te verstrekken 
overeenkomstig de WOB.  
  



De toevoeging in datzelfde lid "onverminderd het elders bij de wet 

bepaalde" geeft aan dat de WOB als algemene openbaarmakingsrege-
ling wijkt voor bijzondere openbaarmakingsregelingen in wetten in 
formele zin, waarbij voor deze bijdrage onder meer valt te denken 
aan de artt. 7:4 en 8:42 Awb.  
 
De WOB onderscheidt een actieve en passieve informatieplicht. De 
artt. 8 en 9 WOB hebben betrekking op de actieve informatieplicht, 
waarbij de overheid uit eigen beweging informatie moet verstrekken. 
De plicht tot het verstrekken van informatie ingevolge art. 8 WOB 
ontstaat voor het overheidsorgaan zodra dit in het belang is van een 
goede en democratische bestuursvoering. Wanneer van een dergelijk 
belang sprake is, is niet bij voorbaat vastgelegd.1 Bij de plicht tot het 
verstrekken van informatie kan men bijvoorbeeld denken aan aanwij-
zingen inzake de aanslagregeling als door de staatssecretaris van 
Financiën gegeven aan inspecteurs. Zo is bij het project Bank Zonder 
Naam (hierna: BZN) (een rekeningenproject ten aanzien van Van 
Lanschot Bankiers in Luxemburg) het draaiboek 'direct' bij de aan-
vang van de actie openbaar gemaakt op basis van de WOB, zoals 
omschreven op pagina 3 van het draaiboek. Een dergelijke overwe-
ging is in een eerder draaiboek niet opgenomen. De commotie om-
trent de openbaarmaking door de fiscus van het Draaiboek Rekenin-
genproject (KB Lux) is daarvoor wellicht de aanleiding geweest. In de 
zogenoemde 'eerste WOB versie' van het Draaiboek BZN is echter 
niet het gehele draaiboek openbaar gemaakt, maar zijn vanwege 
controlestrategische redenen een aantal gegevens niet prijs gege-
ven.2 Verder kan worden gedacht aan art. 40 Wet WOZ, waarin een 
bijzondere regeling over de verstrekking aan personen die daarbij 
een gerechtvaardigd belang hebben met het oog op hun eigen belas-
tingheffing, is neergelegd.3  
 
Daarnaast kennen we de passieve informatieplicht, zoals deze is 
neergelegd in de artt. 3 tot en met 7 WOB, oftewel de informatiever-
strekking op verzoek. Daarbij gaat het om een bij een overheidsor-
gaan berustend schriftelijk stuk of ander materiaal dat gegevens (van 
bestuurlijke aangelegenheid) bevat (art. 1 onderdeel 1, WOB).  
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17.3. Uitzonderingen op openbaarheid 

 
Op het uitgangspunt dat informatie op verzoek moet worden ver-
strekt gelden drie uitzonderingen: de absolute uitzondering (art. 10, 
lid 1, WOB), de relatieve uitzondering (art. 10, lid 2, WOB) en een 
bijzondere regeling voor documenten die zijn opgesteld voor intern 
beraad (art. 11 WOB).   
 
De absolute uitzonderingsgronden verhinderen zonder meer de open-
baarmaking.4 Het gaat daarbij om informatie die de eenheid van de 
Kroon in gevaar zou kunnen brengen (onderdeel a), de veiligheid van 
de Staat zou kunnen schaden (onderdeel b), bedrijfs- en fabricage-
gegevens die door natuurlijke of rechtspersonen vertrouwelijk aan de 
overheid zijn medegedeeld (onderdeel c) en persoonsgegevens in de 
zin van par. 2 van hoofdstuk 2 van de Wbp, tenzij de verstrekking 
kennelijk geen inbreuk op de persoonlijke levenssfeer maakt. Daarbij 
gaat het om persoonsgegevens betreffende iemands godsdienst of 
levensovertuiging, ras, politieke gezindheid, gezondheid, seksuele 
leven of het lidmaatschap van een vakvereniging.  
 
De tweede categorie - de relatieve uitzondering - betreft een opsom-
ming van te beschermen belangen waartegen het belang van het ver-
strekken van informatie - derhalve het belang van openbaarheid - 
moet worden afgewogen.  
 
Het verstrekken van informatie blijft achterwege voor zover het be-
lang daarvan niet opweegt tegen de volgende belangen:  
 
a.  de betrekkingen van Nederland met andere staten en met in-

ternationale organisaties;  
b.  de economische of financiële belangen van de Staat, de ande-

re publiekrechtelijke lichamen of de in art. 1a, onder c en d, 
bedoelde bestuursorganen;  

c.  de opsporing en vervolging van strafbare feiten;  
d.  inspectie, controle en toezicht door bestuursorganen. Deze 

uitzondering was onder meer van toepassing op een branche-
rapport van de FIOD over de horeca.  

e.  de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer. Hieronder 
wordt niet alleen een particuliere persoon verstaan, maar ook 
bestuurders en ambtenaren hebben daar recht op.  

f.  het belang, dat de geadresseerde erbij heeft als eerste kennis 
te kunnen nemen van de informatie;  
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g.  het voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadeling 
van bij de aangelegenheid betrokken natuurlijke personen of 
rechtspersonen dan wel van derden.  

 
Onderdeel c van de opsomming hiervoor beoogt te voorkomen dat de 
opsporing en vervolging van strafbare feiten zou kunnen worden ge-
frustreerd door openbaarmaking van gegevens die opsporingsambte-
naren of het OM hebben vergaard. Het kan daarbij gaan om gegevens 
van een op dat moment onder handen zijnde strafzaak, maar ook om 
gegevens die de opsporing en vervolging in andere zaken of zelfs in 
het algemeen zouden kunnen frustreren.  
 
Onderdeel d vertoont veel raakvlakken met onderdeel c. Het gaat hier 
echter om gegevens die strikt genomen niet (direct) strafbare feiten 
betreffen.  
 
De eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer, als neergelegd in 
onderdeel e, is niet beperkt tot particuliere personen. Ook bestuur-
ders en ambtenaren hebben er recht op. Voor zover de gegevens lou-
ter het beroepshalve functioneren van betrokkenen betreffen worden 
zij echter niet beschermd.5 Zo is de uitzonderingsgrond van de priva-
cy niet van toepassing op verklaringen in processen-verbaal van func-
tioneel bij een gebeurtenis betrokkenen.6  
 
Voor de rechterlijke toetsing geldt dat de rechter integraal beoordeelt 
of een relatieve uitzonderingsgrond in het geding is. Als dat het geval 
is, toetst hij vervolgens terughoudend of het algemene openbaar-
heidsbelang meer of minder zwaar weegt dan het belang genomen in 
de uitzonderingsgrond.7 

 
Tot slot kent art. 11 WOB een regeling ten aanzien van documenten 
die zijn opgesteld ten behoeve van intern beraad. Over persoonlijke 
beleidsopvattingen die daarin zijn opgenomen hoeft geen informatie 
te worden verstrekt (lid 1). Met het oog op een goede en democrati-
sche bestuursvoering kan informatie worden verstrekt in niet tot per-
sonen herleidbare vorm.  
 
Indien degene die deze opvattingen heeft geuit of zich erachter heeft 
gesteld, daarmee heeft ingestemd, kan de informatie in tot personen 
herleidbare vorm worden verstrekt (lid 2). 
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Adviezen van een advocaat aan een bestuursorgaan vallen onder in-
tern beraad.8 Overigens brengt het feit dat een stuk van intern be-
raad deel heeft uitgemaakt van een procedure niet met zich mee dat 
het stuk niet langer van intern beraad is.9 

 
De mogelijkheid bestaat dat de inhoud van een document op grond 
van de WOB deels openbaar moet worden gemaakt. Het bestuursor-
gaan zal dan een splitsing moeten aanbrengen.10 

 

 

17.4. De WOB versus geheimhoudingsbepalingen in andere 

wetten 

 

De WOB is een lex generalis, die geen inbreuk kan maken op speci-
fieke geheimhoudingsbepalingen die zijn opgenomen in andere wet-
ten (leges speciales). De vraag of sprake is van een lex specialis, kan 
afhankelijk zijn van het bestuursorgaan waaraan een WOB-verzoek 
wordt gericht. Zo noemt Beukers-van Dooren11 het voorbeeld van 
openbaarmaking van vonnissen: art. 838 Rv (oud) bepaalde dat voor 
afschriften van vonnissen in strafzaken een machtiging van de presi-
dent van de rechtbank of het hof was vereist. Die bepaling was vol-
gens de voorzitter van de RvS niet van toepassing toen een kopie van 
een vonnis werd gevraagd aan het OM. Het OM moest het verzoek 
dus toetsen aan de WOB.12 

 
 
17.5. De WOB versus art. 67 AWR 

 
In art. 67 AWR is de fiscale geheimhoudingsplicht neergelegd die 'een 
ieder' verbiedt informatie die hem of haar bekend is geworden bij de 
uitvoering van de belastingwetgeving verder te openbaren. In de 
praktijk betreft dit vaak medewerkers van de Belastingdienst maar de 
aanduiding 'een ieder' maakt dat de geheimhoudingsplicht zich ook 
uitstrekt tot ieder ander persoon die op de een of andere manier be-
trokken is bij het proces van belastingheffing en –inning, bijvoorbeeld 
FIOD-ambtenaren en leden van de rechterlijke macht.  
 

                                                           
8
 ABRvS 17 juli 2002, AB 2002, 375.   
9
 ABRvS 5 oktober 1999, LJN AA4039.  
10
 ARRS 16 januari 1984, nr. A 11485 (1981), BNB 1985/34; V-N 1984/2521.  

11
 A.F.M.Q. Beukers-van Dooren, 'De Wet openbaarheid van bestuur', FED 

1994/411.  
12
 Vz. RvS 18 december 1989, nr. R02.89.2801/S405.  



Onder de term 'uitvoering' vallen die werkzaamheden die ertoe leiden 
of eraan bijdragen dat de bepalingen van de belastingwet geëffectu-
eerd worden. De Belastingdienst trekt het begrip 'betrokken bij de 
uitvoering van de belastingwet' wel erg ruim door ook derden of be-
lastingplichtigen tijdens een controleonderzoek een geheimhoudings-
plicht toe te dichten. Zulks berust mijns inziens op een verkeerde 
lezing van de wettekst.   
 
Naast het algemene belang van bescherming van persoonsgegevens 
dient deze geheimhoudingsplicht het belang dat personen niet van 
het verstrekken van gegevens aan de Belastingdienst worden weer-
houden door de vrees dat die gegevens voor andere doeleinden wor-
den gebruikt dan voor een juiste en doelmatige uitvoering van de 
belastingwet.13  
 
In het eerste lid van art. 67 AWR is de geheimhoudingsplicht be-
grensd aangezien deze niet geldt voor zover het bekend maken van 
gegevens "noodzakelijk is voor de uitvoering van de belastingwet of 
voor de invordering van enige rijksbelasting als bedoeld in de IW 

1990". Zo mogen verschillende onderdelen van de Belastingdienst 
waaronder de inspecteur en de ontvanger onderling gegevens uitwis-
selen14 en heeft de informatieverstrekking door belastingambtenaren 
aan de officier van justitie te gelden als "uitvoering van de belasting-
wet" als bedoeld in art. 67, lid 1, AWR.15   
 
Daarnaast noemt het tweede lid van art. 67 een drietal uitzonderin-
gen op de geheimhoudingsplicht. Deze geldt niet indien (sub a) enig 
wettelijk voorschrift tot bekendmaking verplicht. Een voorbeeld hier-
van is art. 54 van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en 
inkomen waarin is geregeld dat de Belastingdienst verplicht is gege-
vens te verstrekken aan het UWV of de Sociale Verzekeringsbank 
indien deze instanties daarom vragen. 
 
De tweede uitzondering (sub b) betreft bekendmaking van gegevens 
aan bestuursorganen voor de goede vervulling van hun publiekrech-
telijke taak op grond van regelingen van het Ministerie van Financiën.  
In art. 43c Uitv.reg. AWR is deze delegatiebevoegdheid uitgewerkt en 
is een (zeer) lange lijst opgenomen van overheidsorganen die gege-
vens kunnen uitwisselen met de Belastingdienst.  
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Zo wordt in onderdeel l van dat artikel de officier van justitie ge-
noemd aan wie gegevens kunnen worden verstrekt over het inkomen 
en vermogen van degene tegen wie een strafrechtelijk financieel on-
derzoek is ingesteld als bedoeld in art. 126 Sv. In onderdeel t worden 
het Bureau Financieel Toezicht, De Nederlandsche Bank, de voorzitter 
van het managementteam van de Belastingdienst/Holland-Midden en 
de Stichting Autoriteit Financiële Markten genoemd aan wie gegevens 
kunnen worden verstrekt die van belang kunnen zijn bij de uitvoering 
en handhaving van de Wwft. Aan deze instanties kan dus, zonder dat 
daar ontheffing voor nodig is, door de Belastingdienst informatie wor-
den gegeven. 
 
Ten derde (sub c) geldt geen geheimhoudingsplicht indien bekend-
making plaatsvindt aan degene op wie de gegevens betrekking heb-
ben voorzover deze gegevens door of namens hem zijn verstrekt.  
 
Tot slot is er nog art. 67, lid 3, AWR waarin de minister de mogelijk-
heid krijgt om ontheffing van de geheimhoudingsplicht te verlenen.  
 
Sinds de wetswijziging van 2008 is deze ontheffingsbepaling beperkt 
tot informatieverstrekking aan belastingplichtigen zelf, verstrekkingen 
aan bestuursorganen die (nog) niet zijn opgenomen in de ministeriële 
regeling en verstrekkingen in incidentele of onvoorziene gevallen. Van 
de vroegere ruime en onbeperkte ontheffingsbevoegdheid die ruimte 
liet voor verschillende uitleg is niet langer sprake.16 

 
In december 2011 heeft de regering bij de Tweede Kamer een wets-
voorstel tot wijziging van Boek 7 van het BW en de Uitvoeringswet 
huurprijzen woonruimte (huurverhoging op grond van inkomen) inge-
diend.17 Dit wetsvoorstel heeft tot doel voor woningen uit de geregu-
leerde huursector een jaarlijkse extra huurverhoging mogelijk te ma-
ken die afhankelijk is van het huishoudinkomen van de huurder en de 
overige bewoners van een woonruimte.  
 
Hiervoor is in het wetsvoorstel een regeling opgenomen die erin voor-
ziet dat een verhuurder aan zijn huurder een voorstel tot huurverho-
ging kan doen dat hoger is dan het inflatiepercentage indien het 
huishoudinkomen over het peiljaar hoger is dan het in de Uitvoe-
ringswet huurprijzen woonruimte genoemde grensbedrag (voor 2012: 
€ 43.000).  
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 Kamerstukken II 2005/06, 30 322, nr. 3, p. 20-21.  
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Bij een daartoe strekkend voorstel van de verhuurder moet volgens 
het wetsvoorstel een verklaring van de Belastingdienst zijn gevoegd 
omtrent het inkomen van het huishouden van de betrokken huurder. 
Met het oog op de door de regering beoogde invoering van de wets-
wijziging per 1 juli 2012 heeft de staatssecretaris van Financiën op 31 
januari 2012 aan de Belastingdienst ontheffing verleend van de fisca-
le geheimhoudingsplicht. Rechtbank 's-Gravenhage heeft in kort ge-
ding18 bepaald dat art. 67, lid 3, AWR, waarop het ontheffingsbesluit 
is gebaseerd, daarvoor naar voorlopig oordeel onvoldoende grondslag 
biedt. Het thans reeds verstrekken van gegevens over het inkomen 
van een huurder door de Belastingdienst komt bovendien in strijd 
met art. 8 Wbp. Tegen de uitspraak is de staatssecretaris niet opge-
komen.  
 
De plenaire behandeling van de beoogde wetswijziging door de Eerste 
Kamer vond plaats op 19 juni 2012 en is toen aangehouden. De 
voortzetting van de behandeling (inclusief eventuele stemmingen), 
gezamenlijk met het wetsvoorstel Huurverhoging op grond van een 
tweede categorie huishoudinkomens (33.330), is voorzien voor 5 
maart 2013. Het is nu afwachten welk vervolg aan de beoogde wets-
wijziging zal worden gegeven. 
 
Op 19 juni 2012 zijn drie convenanten tot stand gekomen om sa-
menwerking mogelijk te maken bij het tegengaan van ontoelaatbaar 
gedrag van accountants. Het gaat om een convenant tussen de Be-
lastingdienst en het Koninklijk Nederlands Instituut van Registerac-
countants en de Nederlandse Orde van Accountants-Administratie-
consulenten, een convenant tussen de Belastingdienst en het Bureau 
Financieel Toezicht en een convenant tussen de Belastingdienst en de 
Stichting Autoriteit Financiële Markten. 
 
De convenanten hanteren alle drie dezelfde methode. Indien (ver-
moedelijk) ontoelaatbaar gedrag wordt geconstateerd door de Belas-
tingdienst dan kan de Directeur besluiten daarvan geanonimiseerd 
verslag uit te brengen aan de voorzitter van een van de bovenge-
noemde organisaties. Die zal, als hij besluit nader onderzoek in te 
(laten) stellen, de Directeur vragen de identiteit van de betrokke-
ne(n) bekend te maken. Alvorens dat kan worden gedaan zal de Di-
recteur ontheffing van de geheimhoudingsverplichting moeten vragen 
aan de Minister van Financiën op basis van art. 67, lid 3, AWR, art. 
67, lid 3, IW of art. 10 van de Registratiewet 1970. 
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Waar art. 67 AWR van geheimhouding uitgaat schrijft de WOB juist 
openbaarheid voor. Deze tegenstelling wordt verholpen doordat de 
AWR als lex specialis voorrang heeft boven de WOB als lex generalis. 
De Afdeling erkende onder het oude art. 67 AWR deze verhouding, 
maar benadrukte toen dat de ontheffingsbepaling van art. 67, lid 3, 
AWR zoveel mogelijk conform de maatstaven van de WOB uitgelegd 
diende te worden.19 

 
Bij de wetswijziging van 2008 sprak de wetgever echter de verwach-
ting uit dat met de nieuwe ontheffingsbepalingen de toepassing van 
de WOB op informatie over individuele belastingplichtigen zou worden 
uitgesloten. Gevreesd werd dat de fiscale geheimhoudingsplicht an-
ders zou worden uitgehold.20 De verwachting van de wetgever bleek 
bewaarheid te worden toen de Afdeling in 2010 instemde met het 
oordeel van de rechtbank dat art. 67 AWR "een bijzondere open-
baarmakingsregeling met een uitputtend karakter is die prevaleert 

boven de WOB".21 

 
De voorgestelde openbaarheid van de zitting in belastingzaken zal 
geen invloed hebben op de geheimhoudingsplicht van de inspecteur, 
zoals volgt uit de memorie van toelichting22, waarin wordt opgemerkt 
dat het voorstel namelijk ziet op openbaarheid van de zitting en niet 
van het procesdossier.23  
 
Een en ander neemt niet weg dat er wel een nieuwe groep is die ken-
nis kan nemen van 'geheime' fiscale informatie. De geheimhoudings-
plicht geldt niet voor het belangstellende publiek. Gevolg is dat het 
publiek de vrijheid heeft om hetgeen ter zitting blijkt (verder) bekend 
te maken, terwijl die vrijheid voor de andere procesdeelnemers veel 
beperkter is.24  
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 ARRvS 26 juli 1984, V-N 1985/194.  
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 Kamerstukken II 2005/06, 30 322, nr. 3, p. 20-21.  
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 www.internetconsultatie.nl/openbaarheid van april 2011.  

23
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baar, is er dan niets meer heilig', MBB 2012/12.   



17.6. De WOB versus openbaarmakingsbepalingen in ande-

re wetten 

 

17.6.1. De WOB versus de IW 

 

In de IW 1990 treft men in art. 67 een vrijwel exacte kopie van art. 
67 AWR aan. Het kleine tekstuele verschil in het eerste lid heeft te 
maken met het verschillende karakter van beide wetten en heeft ver-
der geen invloed op de inhoud en werking van de geheimhoudingsbe-
paling.25 Een verschil in de invorderingssfeer is wel dat de ontvanger 
een plicht heeft tot informatieverstrekking aan de aansprakelijkge-
stelde op grond van art. 49, lid 6, IW 1990. Voor een verdere toelich-
ting zij verwezen naar hoofdstuk 16 over de informatieverstrekking in 
de IW. 
 
17.6.2. De WOB versus de Wet bescherming persoonsgegevens 

 
De Wbp regelt de verwerking van persoonsgegevens van burgers en 
beschermt diens privacy. In de considerans bij deze wet wordt de 
WOB aangemerkt als een lex specialis ten opzichte van de lex gene-
ralis Wbp.26 Tegelijkertijd met de inwerkingtreding van de Wbp is de 
absolute uitzonderingsgrond van art. 10, lid 1, sub d, WOB geïntrodu-
ceerd waardoor persoonsgegevens zoals bedoeld in de Wbp zijn uit-
gezonderd van openbaarmaking tenzij de verstrekking daarvan ken-
nelijk geen inbreuk op de persoonlijke levenssfeer maakt. Zo kan een 
persoonlijke aantekening van een ambtenaar op een document leiden 
tot niet-openbaarmaking.27 Als eerder in dit hoofdstuk opgemerkt is 
het zo dat ambtenaren wat betreft hun beroepshalve functioneren 
slechts een beperkte privacybescherming hebben, waar bijvoorbeeld 
de datum waarop iemand in dienst is getreden, niet onder valt.28 Na-
men van behandelende ambtenaren hoeft de fiscus daarentegen 
veelal niet prijs te geven.29  
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17.6.3. De WOB versus de WIB 

 
In de WIB is in art. 14 een geheimhoudingsplicht opgenomen. Daarin 
staat dat art. 67 AWR van overeenkomstige toepassing is op inlich-
tingen die worden verstrekt door een buitenlandse autoriteit of gege-
vens die bij een onderzoek ten behoeve van een buitenlandse autori-
teit worden verkregen. De correspondentie tussen Nederland en een 
buitenlandse belastingdienst kan het onderwerp zijn van een WOB-
verzoek. Een dergelijk verzoek zou kunnen worden geweigerd op 
grond van de relatieve uitzonderingsgrond genoemd in art. 10, lid 2, 
sub a WOB: indien het belang van informatieverstrekking niet op-
weegt tegen het belang van de betrekkingen van Nederland met an-
dere staten en internationale organisaties. 
 
17.6.4. De WOB versus art. 6 EVRM 

 
Een beroep op schending van art. 6 EVRM teneinde de weigerings-
gronden van de WOB buiten beschouwing te laten zal weinig soelaas 
bieden. In 1997 oordeelde de Afdeling in navolging van de rechtbank 
dat art. 6 EVRM geen zelfstandig recht op openbaarmaking behelst. 
De WOB is namelijk niet bedoeld om mogelijke ongelijkheid van par-
tijen te compenseren, aldus de rechtbank en de Afdeling.30 Een en 
ander heeft de Afdeling herhaald op 3 maart 2010 door te overwegen 
dat art. 6 EVRM slechts van toepassing is bij de vaststelling van bur-
gerlijke rechten en verplichtingen en bij het bepalen van de gegrond-
heid van een vervolging.31  
 

 

17.7. Op de zaak betrekking hebbende stukken 

 

17.7.1. Art. 7:4 Awb 

 
In art. 7:4, lid 2, Awb is bepaald dat de inspecteur het bezwaarschrift 
en alle verder op de zaak betrekking hebbende stukken uiterlijk een 
week voor het hoorgesprek ter inzage legt voor belanghebbende. Uit 
de wettekst en de parlementaire geschiedenis blijkt dat het inzage-
recht op grond van art. 7:4 Awb onlosmakelijk is verbonden met de 
hoorzitting. Dit in tegenstelling tot het inzagerecht in het boetedos-
sier op grond van art. 5:49 Awb waar gedurende de gehele rechts-
gang een beroep op kan worden gedaan.  
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Met het inzagerecht van art. 7:4 Awb wordt de partijongelijkheid die 
de bezwaarfase per definitie kenmerkt enigszins gematigd. Het be-
stuursorgaan dient in beginsel inzage te verlenen in alle stukken die 
op de zaak betrekking hebben. Het gaat om dezelfde stukken welke 
het bestuursorgaan verplicht is te overleggen in de beroepsprocedure 
die eventueel volgt op de bezwaarfase, waarover in de volgende par. 
meer.32 Vermeden moet worden dat een bestuursorgaan zijn beslis-
sing doet steunen op informatie welke betrokkenen niet hebben kun-
nen vernemen. Bovendien is het ongewenst wanneer een belangheb-
bende pas in een veel later stadium (tijdens de beroepsprocedure) 
kennis kan nemen van stukken. Indien sprake is van een achterwege 
gelaten of een belemmerde inzage en belanghebbende daardoor in 
zijn belangen is geschaad, dient de zaak te worden teruggewezen 
naar de inspecteur, of, zoals bij aansprakelijkstellingskwesties, de 
ontvanger.33  
 
Langereis onderscheidt het inzagerecht in de bezwaarfase en de in-
brengplicht in de beroepsfase. In de bezwaarfase is de belangheb-
bende in de gelegenheid na te gaan of er wellicht toch op de zaak 
betrekking hebbende stukken zijn die hij zelf niet had of waarvan hij 
geen kopie had bewaard. Die mogelijkheid heeft de belanghebbende 
niet (meer) in de beroepsfase.34 Het inzagerecht stelt de belangheb-
bende ook in de gelegenheid om te bezien of het overheidsorgaan 
niet bepaalde relevante stukken mist en of het orgaan wel over cor-
recte afschriften van de relevante stukken beschikt. Het standpunt 
van de inspecteur dat op de zaak betrekking hebbende stukken 
waarover de belanghebbende zelf reeds beschikt, niet ter inzage hoe-
ven te worden verstrekt, is onjuist.35 
 
De vraag doet zich voor of ook (interne) adviezen die door het be-
stuursorgaan onverplicht zijn gevraagd onder het begrip 'op de zaak 
betrekking hebbende stukken' vallen. De belastingkamer van Hof Den 
Haag is mijns inziens terecht van oordeel dat adviezen welke aan de 
inspecteur zijn uitgebracht door zogenoemde kennisgroepen behoren 
tot de stukken van het geding.36  
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Het bestuursorgaan dient ook telefonisch verkregen informatie, of 
nadere informatie die anders dan op schrift is verkregen, ter inzage 
te leggen. Van deze informatie en de verkrijging daarvan dient dan 
een verslag te worden opgemaakt. Dit verslag dient vervolgens ter 
inzage te worden gelegd.  
 
Het niet voldoen aan de verslag- en inzageverplichting kan voor de 
rechter aanleiding zijn de beslissing op het bezwaar te vernietigen 
wegens strijd met het zorgvuldigheidsbeginsel. De belastingrechter 
zal doorgaans zo ver niet gaan, tenzij belastingplichtige in zijn belan-
gen is geschaad. In dat geval zal veelal teruggewezen worden naar 
de inspecteur. De belanghebbende kan de rechter echter ook ver-
zoeken de zaak zelf af te doen. 
 
Er bestaat een verschil tussen op de zaak betrekking hebbende stuk-
ken ter zake van de heffing en ter zake van invorderingsgeschillen. 
Bepalend is namelijk waar de 'zaak' over gaat; wat zijn de geschil-
punten? Wordt er een procedure gevoerd over de kosten die de ont-
vanger voor de invordering in rekening heeft gebracht dan zal een 
stuk dat ziet op de heffing van belastingen doorgaans niet als een "op 
de zaak betrekking hebbend stuk" hebben te gelden, tenzij belang-
hebbende gemotiveerd aangeeft waarom hij (een redelijk) belang 
heeft bij inzage van die stukken.37 

 
Recent kwam er nog een geval op, waarbij kort na het begin van een 
boekenonderzoek een klikbrief bij de inspecteur binnenkwam. Deze 
brief heeft de inspecteur niet tot de op de zaak betrekking hebbende 
stukken gerekend en evenmin overgelegd. Als reden heeft de inspec-
teur opgegeven dat de klikbrief niet de aanleiding vormde voor het 
instellen van het boekenonderzoek noch daarmee verband hield en 
dat de klikbrief niet van invloed was op het vaststellen van correcties 
en vergrijpboeten. Hof 's-Hertogenbosch hecht geloof aan de juistheid 
van deze stellingen en beslist dat de inspecteur de klikbrief niet tot de 
op de zaak betrekking hebbende stukken hoeft te rekenen.38 Was de 
toelichting van de inspecteur ongeloofwaardig geweest in de ogen 
van het hof dan wel was de klikbrief anderszins relevant voor de be-
antwoording van het geschil, dan had de inspecteur de klikbrief waar-
schijnlijk moeten overleggen.  
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Dit laat zien dat niet de fiscus maar uiteindelijk altijd de rechter be-
paalt of een stuk al dan niet een op de zaak betrekking hebbend stuk 
is.39  
 
In de zaak die speelde voor Rechtbank Breda40 werd overwogen dat 
de identiteit van een schrijver geheim kon worden gehouden omdat 
de gegevens in de brief voor de zaken van belanghebbende nauwe-
lijks of geen toegevoegde waarde hebben en de privacy van personen 
een zwaarwegend goed is.  
 
De fiscus lijkt het zesde lid van art. 7:4 Awb vaak niet erg serieus te 
nemen, waarin de verplichting is neergelegd om mededeling te doen 
van de omstandigheid dat stukken op grond van gewichtige redenen 
niet (geheel of allemaal) ter inzage worden gegeven, maar geheim 
worden gehouden. Vaak is voor een belastingplichtige die inzage 
neemt in zijn dossier voor het horen niet kenbaar dat hem (delen 
van) stukken worden onthouden. De belastingplichtige zou minstens 
een inventarislijst ter inzage moeten krijgen, zodat in één oogopslag 
duidelijk is welke stukken ontbreken. De wetgever heeft het overi-
gens onwenselijk geacht, dat een belastingplichtige in de bezwaarfase 
geen kennis kan nemen van alle op de zaak betrekking hebbende 
stukken, omdat dit tot onnodige rechterlijke procedures leidt.41 42 

 
Zoals in het begin van deze par. al is gememoreerd, is het inzage-
recht nadrukkelijk gekoppeld aan het hoorrecht van de belangheb-
bende. Ziet de belanghebbende er van af te worden gehoord, dan 
verspeelt hij daarmee tevens zijn recht op inzage in alle stukken in 
zijn dossier. Zo besliste de Hoge Raad43:  
 

"De stukken van het geding laten geen andere conclusie toe dan dat 
belanghebbende geen gebruik heeft gemaakt van het recht te worden 

gehoord voordat over zijn bezwaarschrift zou worden beslist, waar-

door hij zichzelf de mogelijkheid van inzage in het belastingdossier 

welke artikel 7:4 van de Algemene wet bestuursrecht biedt, heeft 

onthouden." 
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Rechtbank 's-Gravenhage44 beslist negen jaar later in dezelfde zin en 
voegt daaraan toe:  
 

"(…) dat eiseres niet wist dat het recht op inzage in het dossier is 
gekoppeld aan het horen, komt voor haar risico." 
 

17.7.2. Art. 8:42 Awb 

 
Ingevolge art. 8:42 Awb dient de inspecteur binnen vier weken na de 
dag van verzending van het beroepschrift de op de zaak betrekking 
hebbende stukken aan de rechtbank te zenden. In de wet zelf staat 
geen definitie opgenomen wat onder 'alle op de zaak betrekking heb-
bende stukken' moet worden verstaan. Van oudsher werd aangeno-
men dat daaronder alle stukken vallen die bij de besluitvorming van 
de inspecteur een rol hebben gespeeld. Ruimte voor de inspecteur 
een selectie te maken, lijkt derhalve niet te bestaan. Hij kan niet vol-
staan met het verstrekken van de stukken die zijn standpunt onder-
bouwen. 
 
A-G Wattel heeft op 3 april 200745 een uitgebreide conclusie geschre-
ven waarin hij zich op het standpunt stelde dat Hof 's-Gravenhage in 
de uitspraak van 23 juni 200646 een onjuiste maatstaf had aangelegd 
door onder 'op de zaak betrekking hebbende stukken' alleen te ver-
staan "stukken op basis waarvan de navorderingsaanslagen zijn op-
gelegd". "Door de inspecteur niet gehouden te achten alle achterlig-
gende stukken in het geding te brengen en door voldoende te achten 

dat de belanghebbende in staat is de juistheid van de wel in het ge-

ding gebrachte stukken te betwisten, heeft het hof de kwestie ten 

onrechte geplaatst in de sfeer van de stelplicht en bewijslast en be-

wijsrisico".47 

 
Onder 4.4. overwoog de A-G dat onder op de zaak betrekking heb-
bende stukken volgens hem moet worden verstaan "alle voor de zaak 
relevante" stukken. Slechts stukken die niet relevant (kunnen) zijn 
voor het geschil, vallen buiten art. 8:42 Awb.  
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Hieruit volgt dat ook overgelegd moeten worden stukken waarop het 
bestuursorgaan zijn beschikking niet (rechtstreeks) doet steunen, 
zoals met name 'interne adviezen' en stukken die het standpunt van 
het bestuursorgaan ontkrachten, namelijk indien zij relevant (kun-
nen) zijn voor de beslissing in de zaak. Niet van belang is of de bur-
ger een direct belang heeft bij kennisneming. Evenmin is van belang 
wie de stelplicht of bewijslast heeft. 
 
De A-G concludeert vervolgens dat de inspecteur verplicht is het 
Draaiboek in de procedure te brengen, waarbij hij wel een beroep kan 
doen op de geheimhoudingsbepaling van art. 8:29 Awb. De Hoge 
Raad volgt op 25 april 200848 de A-G, waar hij oordeelt: 
 
"3.5.2. Uit de door de Advocaat-Generaal aangehaalde passages uit 
de totstandkomingsgeschiedenis van de artikelen 8:29 en 8:42 Awb 

volgt dat alle stukken die bij de besluitvorming van de inspecteur een 

rol hebben gespeeld aan de belanghebbende en aan de rechter die-

nen te worden overgelegd, voor zover te dien aanzien niet, althans 

niet met succes, een beroep wordt gedaan op gewichtige redenen die 

zich tegen zodanige overlegging verzetten (art. 8:29 Awb). Indien 

een belanghebbende zich op het standpunt stelt dat een bepaald aan 

de inspecteur ter beschikking staand stuk dient te worden overgelegd 

omdat het op de zaak betrekking heeft, kan geen doorslaggevende 

betekenis toekomen aan de betwisting van dat laatste door de in-

specteur. Die betwisting – evenals haar eventuele onderbouwing – 

berust immers mede op feitelijke gegevens (de inhoud van dat stuk) 

die aan de belanghebbende en de rechter niet bekend zijn, zodat zij 

door de belanghebbende niet kunnen worden weerlegd, en door de 

rechter niet op juistheid kunnen worden getoetst. Daarbij komt dat 

indien de inspecteur meent dat gewichtige redenen zich tegen over-

legging van het stuk verzetten, hij zich kan beroepen op art. 8:29 

Awb. In het licht van dit een en ander dient art. 8:42 Awb aldus te 

worden uitgelegd dat, behoudens gevallen van gerechtvaardigde wei-

gering op grond van art. 8:29 Awb en uitzonderingsgevallen als mis-

bruik van procesrecht, tegemoet dient te worden gekomen aan een 

verzoek van de belanghebbende tot overlegging van een bepaald stuk 

indien deze voldoende gemotiveerd heeft gesteld dat het stuk van 

enig belang kan zijn (geweest) voor de besluitvorming in zijn zaak." 
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Zoals De Borst schreef is de strekking van art. 8:42 Awb om de be-
lastingplichtige in staat te stellen kennis te nemen van alle - mogelijk 
- relevante feiten, belangenafwegingen en beleidsvoering die zijn 
zaak - kunnen - betreffen en aldus mede om kennisongelijkheid te 
compenseren.49 

 
Van misbruik van procesrecht is niet snel sprake. Zo overwoog de 
Hoge Raad50:  
 

"Opmerking verdient dat (in de onderhavige context) niet reeds spra-

ke is van misbruik van procesrecht indien het belang van de belang-

hebbende bij de verlangde inzage niet opweegt tegen het belang van 

de Belastingdienst dat daardoor wordt geschaad, doch eerst indien de 

belanghebbende, in aanmerking nemende de onevenredigheid tussen 

zijn belang bij inzage en het belang van de Belastingdienst dat daar-

door wordt geschaad, naar redelijkheid geen aanspraak op inzage kan 

maken".  
 
In het Bbib 201251 wordt aangegeven dat tot de te overleggen stuk-
ken in ieder geval behoren: 
 
a. een gespecificeerde opgaaf van de gegevens van de aangif-

te indien deze is gedaan (bij procedures betreffende de erf- 
en schenkbelasting kan, indien de aangifte zeer omvangrijk 
is, worden volstaan met een uittreksel uit de aangifte be-
treffende de in geding zijnde onderdelen);  

b. een kopie van de belastingaanslag dan wel van een ander 
bestreden besluit of een gespecificeerde opgaaf van de 
daaraan ten grondslag liggende gegevens. Bij procedures 
tegen een grote hoeveelheid identieke aanslagen kan wor-
den volstaan met een voorbeeld;  

c. een afschrift van het bezwaar- of verzoekschrift;  
d. een afschrift van de uitspraak dan wel een afschrift van de 

kennisgeving waarin de beslissing op het bezwaar- of ver-
zoekschrift wordt gemotiveerd (in de gevallen dat dit van 
toepassing is);  

e. alle andere stukken die een rol gespeeld hebben in de be-
sluitvorming van de inspecteur met betrekking tot het ge-
schilpunt bij de totstandkoming van het bestreden besluit 
en de uitspraak op bezwaar.  
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Volgens de Hoge Raad mag de rechter de omstandigheid dat een op 
de zaak betrekking hebbend stuk niet is ingebracht, niet ongemoti-
veerd voorbij laten gaan.52 Ook de omstandigheid dat een op de zaak 
betrekking hebbend stuk in geanonimiseerde vorm is ingebracht mag 
de rechter niet zo maar voorbij laten gaan.53  
 
De stukken (in casu gespreksverslagen) behoren volgens de Hoge 
Raad in hun originele vorm tot de op de zaak betrekking hebbende 
stukken. Als de inspecteur de stukken uitsluitend in geanonimiseerde 
vorm wenst in te brengen, dient dit vervolgens in het kader van een 
beroep op art. 8:29 Awb beoordeeld te worden.  
 
Een en ander heeft de Hoge Raad54 recentelijk herhaald, overwegen-
de:  
 
"3.1.2. Uit 's Hofs uitspraak of de stukken van het geding blijkt niet 
dat de Inspecteur voor het Hof heeft bestreden belanghebbendes 

stelling dat de in geschil zijnde naheffingsaanslag mede is gebaseerd 

op gegevens uit het interne memo. Alsdan vormt het interne memo 

een op de zaak betrekking hebbend stuk in de zin van art. 8:42 van 

de Awb. Uit het hogerberoepschrift en het controlerapport was voor 

het Hof kenbaar dat de Inspecteur over het interne memo beschikte. 

Uit het aan de Hoge Raad ter beschikking staande dossier blijkt niet 

dat dat stuk door de Inspecteur aan de Rechtbank of (alsnog) aan het 

Hof is overgelegd. In cassatie moet daarom ervan worden uitgegaan 

dat het interne memo door de Inspecteur niet is overgelegd. Onder 

deze omstandigheden had het Hof ofwel moeten toezien op overleg-

ging van het interne memo door de Inspecteur ofwel op de voet van 

art. 8:29, lid 3, van de Awb moeten onderzoeken of een beroep van 

de Inspecteur op een weigering dan wel een beperking als bedoeld in 

het eerste lid van dat artikel is gerechtvaardigd. Het Hof heeft blij-

kens zijn uitspraak het een noch het ander gedaan, zodat de uit-

spraak op dit punt hetzij berust op een onjuiste rechtsopvatting hetzij 

onvoldoende is gemotiveerd. Middel I slaagt mitsdien".  
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17.8. Schriftelijke inlichtingen op verzoek van de rechter ex 

art. 8:45 Awb 

 

Ieder van de procespartijen kan op grond van art. 8:45, lid 1, Awb 
door de rechter worden verplicht schriftelijk inlichtingen te verstrek-
ken. Voor bestuursorganen geldt dat zelfs als zij geen partij zijn. Art. 
8:29 is daarbij wel van overeenkomstige toepassing. Er wordt door 
de rechters echter niet vaak gebruik gemaakt van art. 8:45 Awb. 
 
Een voorbeeld kan onder meer worden gevonden in de uitspraak van 
Hof 's-Hertogenbosch van 25 april 2003.55 In die zaak had de inspec-
teur zich op het standpunt gesteld dat er onvoldoende bescheiden 
waren waarmee verzoekster de juiste toepassing van het nultarief 
had aangetoond. Volgens de inspecteur stond niet vast dat er was 
gehandeld met in een andere lidstaat gevestigde ondernemers. Ver-
zoekster had daarom ten onrechte het nultarief toegepast. In verband 
hiermede had hij verzoekster een naheffingsaanslag opgelegd. 
 
Belanghebbende verzocht bij voorlopige voorziening dat de inspecteur 
werd bevolen inzage te verstrekken in de bescheiden betreffende de 
gegevensuitwisseling tussen de Belastingdienst en buitenlandse auto-
riteiten. De inspecteur had namelijk in zijn brief van 20 november 
2000, kenmerk FIOD-1, ter toelichting op de naheffingsaanslag en 
het kwijtscheldingsbesluit geciteerd uit bescheiden die kennelijk in 
het kader van de hiervoor bedoelde gegevensuitwisseling waren op-
gesteld door buitenlandse autoriteiten. De voorzieningenrechter be-
slist vooreerst dat dit op de zaak betrekking hebbende stukken zijn 
en dat de andersluidende opvatting van de inspecteur van een te be-
perkte uitleg uitgaat. De inspecteur doet zijn weigering om de be-
scheiden ter inzage te verstrekken en in te zenden steunen op zijn 
geheimhoudingsplicht, op internationale afspraken en op de omstan-
digheid dat de bescheiden informatie zouden bevatten, welke van 
strategisch belang is met betrekking tot door de Belastingdienst uit te 
voeren onderzoeken. De voorzieningenrechter meent dat de beschei-
den alsnog (gedeeltelijk) dienen te worden overgelegd en overweegt 
daartoe in r.o. 5.14:  
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"(…) de Inspecteur moet worden verzocht op de voet van artikel 8:45 

van de Awb binnen vier weken na dagtekening van deze uitspraak 

aan verzoekster ter inzage te verstrekken de bescheiden die worden 

geciteerd in de brief van de Inspecteur van 20 november 2000, ken-

merk FIOD-1, en de bescheiden waarin de vragen zijn geformuleerd 

waarop in de geciteerde bescheiden antwoord wordt gegeven, voor 

zover de desbetreffende gegevens niet spontaan zijn verstrekt. Daar-

bij moet het de Inspecteur worden toegestaan dat hij onleesbaar 

maakt de namen, adressen en overige identiteitsgegevens, zoals So-

fi-nummers, van derden. Voor het overige moet het verzoek worden 

afgewezen." 
 

 
17.9. Geheimhouding op grond van art. 8:29 Awb 

 

Een belangrijke waarborg voor een eerlijk belastingproces is te vin-
den in het eerder omschreven art. 8:42 Awb.  
 
Deze bepaling garandeert, dat de fiscus alle op de zaak betrekking 
hebbende stukken moet overleggen aan de belastingrechter om een 
volledige beoordeling en heroverweging van het besluit van het be-
stuursorgaan door de belastingrechter mogelijk te maken. Deze be-
paling dient er tevens toe, dat een belanghebbende kennis kan ne-
men van alle op de zaak betrekking hebbende stukken, zodat hij zich 
daartegen kan verweren. 
 
De informatieverplichting om alle op de zaak betrekking hebbende 
stukken te overleggen is echter niet absoluut. Art. 8:29 Awb biedt 
namelijk de mogelijkheid voor de fiscus om op grond van gewichtige 
redenen te weigeren stukken te overleggen (geheimhouding) of mede 
te delen dat alleen de (beslissende) rechter van die stukken kennis 
kan nemen (beperkte kennisneming). De belastingrechter dient te 
beslissen of het verzoek om geheimhouding of beperkte kennisne-
ming gerechtvaardigd is. Deze beslissing wordt vaak genomen door 
(een) andere rechter(s) dan diegene(n) die de hoofdzaak be-
slis(t)(sen), de zogenoemde geheimhoudingskamer. De geheimhou-
dingskamer weegt de door het bestuursorgaan aangevoerde gewich-
tige redenen af tegen de belangen van de wederpartij en het belang 
van een eerlijk proces.  
  



Er is pas sprake van gewichtige redenen in de zin van art. 8:29 Awb 
als de door het bestuursorgaan aangevoerde redenen voor geheim-
houding of beperkte kennisneming zwaarder wegen dan de belangen 
van de wederpartij bij kennisneming.56 Zoals volgt uit de wetsge-
schiedenis zijn de woorden 'gewichtige redenen' ontleend aan art. 
109 Provinciewet en art. 153 ontwerp Gemeentewet. De bedoeling 
daarvan is om aan te geven, dat voor de weigering van inzage een 
sterkere grond aanwezig moet zijn dan de redenen waarom krachtens 
de WOB een verzoek om informatie kan worden geweigerd. Dit ver-
schil berust op het het feit dat het bij laatstgenoemde wet gaat om 
een recht van iedere burger, terwijl het hier een burger betreft die 
een procedure voert over een hem direct rakende aangelegenheid.57 
Bij de herziening van het fiscale procesrecht per 1 september 1999 
was het meest heikele punt in de discussie de toepassing van art. 
8:29 Awb in het fiscale procesrecht. Deze toepassing zou een inbreuk 
betekenen op het beginsel van 'equality of arms' en daarom buiten 
toepassing moeten blijven in belastingprocedures.  
 
De regering heeft toegezegd, dat van de zijde van de Belastingdienst 
in beginsel geen beroep zal worden gedaan op geheimhouding. Als 
daarop wel een beroep wordt gedaan kan de belastingplichtige ver-
zoeken stukken aan het dossier toe te voegen omdat ze op de zaak 
betrekking hebben. Langs deze weg zou zijn verzekerd dat toepassing 
van deze bepaling op verzoek van de Belastingdienst nooit in het na-
deel van belastingplichtige kan zijn.  
 
Daartoe overwoog de regering58:  
 
"Met de leden van de PvdA-fractie en de D66-fractie zijn wij van oor-
deel dat alle op de zaak betrekking hebbende feiten kenbaar moeten 

zijn voor alle procespartijen. Niettemin kunnen zich bijzondere om-

standigheden voordoen die een uitzondering hierop kunnen recht-

vaardigen. Voor die gevallen is art. 8:29 Awb geschreven. Over de 

validiteit van het gebruik maken van de uitzonderingsmogelijkheid 

van art. 8:29 Awb oordeelt uiteindelijk de rechter. Bovendien kan de 

rechter alleen met de uitdrukkelijke toestemming van de andere pro-

cespartijen mede op de grondslag van de desbetreffende feiten uit-

spraak doen. Met de SGP-fractie zijn wij van oordeel dat het onthou-

den van stukken tot een uiterste minimum beperkt dient te worden.  
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In de instructie beroepschriften zal, zoals in de memorie van toelich-

ting aangegeven, worden opgenomen dat de inspecteur zo min mo-

gelijk gebruik maakt van de bevoegdheid van art. 8:29 Awb. Ter ver-

duidelijking wordt hierna een voorbeeld gegeven waarin de inspecteur 

ons inziens de rechter om toepassing kan verzoeken. De inspecteur 

corrigeert het bedrag van de aftrekbare kosten die een harpiste in 

haar aangifte inkomstenbelasting heeft opgenomen. De inspecteur 

stelt dat de kosten in hun omvang overtreffen hetgeen gebruikelijk is 

voor harpisten. Hij baseert zijn correctie op gegevens over de aftrek-

bare kosten van de paar andere harpisten in Nederland die in verge-

lijkbare omstandigheden verkeren. Uit de gegevens is voor de harpis-

te gemakkelijk af te leiden bij welke andere harpisten bepaalde af-

trekbare kosten in aanmerking zijn genomen. In dit geval kan de in-

specteur de belastingrechter verzoeken dat alleen hij kennis zal mo-

gen nemen van deze gegevens om te voorkomen dat de inspecteur 

zijn geheimhoudingsplicht schendt (art. 67 AWR). De rechter beslist 

of de beperking van de kennisneming gerechtvaardigd is. In dit ver-

band merken wij nog op dat uit de evaluatie van het bestuursproces-

recht naar voren is gekomen dat het wenselijk is dat de rechter die 

oordeelt over de toepassing van art. 8:29 Awb, een andere is dan de 

rechter die op het beroep beslist, in de gevallen waarin de wederpar-

tij toestemming om recht te doen op geheime stukken weigert (het-

geen zelden blijkt voor te komen)."  
 
Tijdens de parlementaire behandeling van de Wet herziening fiscale 
rechtspraak stelt de regering verder:  
 

"Resumerend, ook in antwoord op de desbetreffende vraag van de 

leden van de PvdA-fractie, zijn wij van oordeel dat de verhouding 

tussen de artikelen 8:42 en 8:29 zo dient te worden verstaan dat een 

bestuursorgaan de op de zaak betrekking hebbende informatie aan de 

rechter moet verstrekken. Tot de op de zaak betrekking hebbende 

informatie behoort niet de informatie die geen rol heeft gespeeld bij 

de besluitvorming over de opgelegde aanslag. Voorzover de op grond 

van art. 8:42 Awb aan de rechter te verstrekken informatie geheim-

houding behoeft, kan art. 8:29 Awb worden ingeroepen. In dat geval 

is het de rechter die beslist of geheimhouding inderdaad moet plaats-

vinden."59  
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De instructie beroepschriften was vervolgens vastgelegd in het Bbib 
200560. In par. 22 was neergelegd dat van de zijde van de Belasting-
dienst geen beroep werd gedaan op art. 8:29, lid 1, Awb, tenzij naar 
het oordeel van de belastingplichtige stukken aan het dossier moeten 
worden toegevoegd omdat zij op de zaak betrekking hebben. De in-
specteur diende de toepassing van art. 8:29 Awb te melden aan 
DGBel, team particulieren en formeel recht. Bij besluit van 20 de-
cember 2011 is de gehele paragraaf komen te vervallen als gevolg 
van ontwikkelingen in de jurisprudentie. 
 
De rechtspraak leert echter dat van spaarzaam gebruik van art. 8:29 
Awb inmiddels geen sprake meer is, waarover later meer. 
 
Hoewel uit de tekst van art. 8:29 Awb en de parlementaire geschie-
denis aanwijzingen zijn te putten dat de wetgever zich heeft voorge-
steld dat een beslissing als bedoeld in het derde lid, te weten dat de 
weigering of beperking, als hierna te bespreken gerechtvaardigd is, 
wordt genomen door de kamer die de hoofdzaak behandelt, verzet de 
wet zich er niet tegen dat die kamer daarvoor de zaak verwijst naar 
een andere kamer, aldus de Hoge Raad.61 Daarvoor is echter wel 
noodzakelijk dat deze andere kamer, oftewel de geheimhoudingska-
mer, kennis neemt van het gehele dossier.  
 
Tegen de beslissing van de geheimhoudingskamer staat geen afzon-
derlijk beroep open. Er kan slechts tegen worden opgekomen tegelij-
kertijd met het hoger beroep of het beroep in cassatie tegen de eind-
uitspraak. Een cassatieberoep tegen een tussenbeslissing is dan ook 
niet-ontvankelijk.62 

 

17.9.1. Het verschil tussen geheimhouding (weigering) en beperkte 

kennisneming 

 
Er is een verschil tussen geheimhouding en beperkte kennisneming. 
Als de geheimhoudingskamer oordeelt dat gewichtige redenen recht-
vaardigen dat een belastingplichtige geen of ten dele kennis mag 
nemen van op de zaak betrekking hebbende stukken zijn er twee 
mogelijkheden: 
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a. de (delen van de) stukken mogen door de fiscus worden ont-
houden aan de rechter die de hoofdzaak beslist en aan de we-
derpartij; zowel de rechter die de hoofdzaak beslist als de we-
derpartij nemen geen kennis van deze (delen van) stukken en 
deze blijven bij de beslissing van de hoofdzaak geheel buiten 
beschouwing (geheimhouding); 

b. de (delen van de) stukken komen wel ter beschikking van de 
rechter die de hoofdzaak beslist, maar de wederpartij kan 
geen kennis nemen van deze (delen van) stukken: de kennis-
neming is beperkt tot de rechter die de hoofdzaak beslist (be-
perkte kennisneming).63 

 
In art. 8:29, lid 5, Awb is bepaald, dat variant b alleen is toegestaan 
met toestemming van de belastingplichtige. Weigert de belasting-
plichtige na de beslissing van de geheimhoudingskamer (alsnog) dat 
de rechter die de hoofdzaak beslist kennis neemt van (delen van) 
stukken waar hij zelf geen kennis van mag nemen dan moeten deze 
(delen van) stukken bij de beslissing van de hoofdzaak geheel buiten 
beschouwing blijven.  
 
De Afdeling oordeelde recent in een zaak ten aanzien van veiligheids-
onderzoek in verband met een door belanghebbende geambieerde 
vertrouwensfunctie op een burgerluchthaven, dat art. 6, lid 1, EVRM 
het recht op gelijke proceskansen (equality of arms) en het daarmee 
verbonden recht op openbaarmaking van bewijs (right to disclosure 
of evidence) omvat.64 De Afdeling oordeelt dat de rechter in de gele-
genheid moet worden gesteld te onderzoeken en te beslissen of (een 
geheimhouding of) een beperkte kennisneming (op grond van ge-
wichtige redenen) noodzakelijk en gerechtvaardigd is. De Afdeling 
bepaalt dat deze beslissing dient te geschieden op de voet van art. 
8:29 Awb. De Afdeling maakt in de uitspraak een einde aan de wette-
lijke bepaling art. 87, lid 1, eerste volzin Wiv, die de rechter ten aan-
zien van de beslissing omtrent geheimhouding buitenspel zet. De Af-
deling gaat daarmee 'om' ten opzichte van haar uitspraak van 13 juni 
2007.65 
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17.9.2. WOB als ondergrens 

 
De omstandigheid dat (delen van) stukken wellicht op grond van (de 
uitzonderingsgronden in) de WOB niet openbaar gemaakt hoeven te 
worden levert geen gewichtige reden op voor geheimhouding of be-
perkte kennisneming als bedoeld in art. 8:29 Awb. De WOB heeft 
informatieverstrekking door de overheid aan derden ten doel. De re-
geling in art. 8:29 Awb heeft betrekking op de toegang tot stukken 
van een procespartij, die daar een direct (proces)belang bij heeft.  
 
Daarom is in art. 8:29, lid 2, Awb bepaald dat de WOB een onder-
grens aangeeft: als (delen van) stukken op grond van de WOB aan 
derden zouden moeten worden verstrekt heeft een procespartij zeker 
minimaal recht op deze (delen van) stukken. Maar deze procespartij 
kan ook recht hebben op meer: zo kan hij ook recht hebben op toe-
gang tot (delen van) stukken die op zijn zaak betrekking hebben en 
welke stukken op grond van de WOB niet aan derden behoeven te 
worden geopenbaard.66  
 
Intussen zijn er de nodige uitspraken in belastingzaken verschenen, 
waarbij door de inspecteur een beroep werd gedaan op art. 8:29 
Awb, met name waar het projecten betreft.  
 
Zo heeft Hof 's-Hertogenbosch in 2010 nog een uitspraak gewezen in 
de KB Lux-zaken. De geheimhoudingskamer van het hof was van 
oordeel dat het onleesbaar maken van passages in het draaiboek en 
de nieuwsbrieven gerechtvaardigd was. De inspecteur beriep zich 
terecht op het belang van een effectieve controle en controlestrate-
gie, met name ook voor zover die betrekking hebben op andere ver-
gelijkbare projecten. De vraag of de inspecteur beschikt over interne 
memo's, moet allereerst beantwoord worden door de kamer die de 
hoofdzaak behandelt. De zaak werd daarom verwezen naar de eerste 
kamer die de zaak in hoofdzaak behandelde en de geheimhoudings-
kamer hield iedere verdere beslissing in deze aan.67 

 
Verder kan worden gedacht aan de uitspraak van Rechtbank Breda 
van 7 december 2007 ter zake van het Handboek Carrouselfraude.68  
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De geheimhoudingskamer benadrukt allereerst dat met geheimhou-
ding terughoudend moet worden omgegaan. Desalniettemin worden 
diverse gewichtige redenen gehonoreerd, te weten: het belang bij 
een effectieve controle en controlestrategie, de privacy van mede-
werkers van de Belastingdienst en van derden en als laatste het be-
lang van de inspecteur om zijn procespositie te kunnen bepalen.  
 
In het Project BZN is eveneens verzocht om de integrale en onge-
schoonde vorm van op de zaak betrekking hebbende stukken. Wat 
betreft telefoonnummers van belastingambtenaren slaagt het beroep 
op geheimhouding. Datzelfde geldt voor de passages in de aanbie-
dingsbrief van 18 februari 2005 van de Belgische aan de Nederlandse 
autoriteiten op grond van het gerechtvaardige belang dat de inspec-
teur heeft bij de internationale betrekkingen.69 

 
Van recenter datum is de uitspraak van Hof 's-Hertogenbosch van 31 
oktober 2011, waarbij de inspecteur werd verplicht geanonimiseerde 
uitspraken in zaken van derden in te zenden.70 In de procedure waar-
bij een deel van de voorlopige teruggaaf heffingskorting is terugge-
vorderd, legt de inspecteur een enveloppe over waarin zich ongeano-
nimiseerde uitspraken bevinden zoals door hem geciteerd in het ver-
weerschrift. Bedoelde stukken zouden van belang zijn in het kader 
van de toetsing van het meerderheidscriterium. Privacyredenen zou-
den hem beletten deze uitspraken aan belanghebbende te verstrek-
ken.  
 
Aangezien belanghebbende instemt komen de bezwaren van de in-
specteur te vervallen en wordt de inspecteur opgedragen de geano-
nimiseerde uitspraken in te zenden.  
 
Verder kan worden gewezen op de uitspraak van Rechtbank Leeu-
warden van 20 maart 2012, waarbij de Belastingdienst in het belang 
van de privacy namen van belastingplichtigen geheim mocht hou-
den.71 Bij de conclusie van dupliek had de inspecteur omzetgegevens 
van een gesloten coffeeshop in Z overgelegd. Verder stelde verweer-
der dat hij bereid was om desgewenst de ongeanonimiseerde gege-
vensuit de WTP-bezoeken bij coffeeshops in de provincie Drenthe te 
verstrekken, waarvan hij een geanonimiseerde versie had gevoegd bij 
het verweerschrift. De belangen van de derden laat de rechtbank 
zwaarder wegen.  
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De gegevens zijn namelijk vertrouwelijk aan de inspecteur verstrekt 
(misschien wel de reden dat hij daar in het geheel niet aan mag refe-
reren?) en kunnen bovendien concurrentiegevoelig zijn. Het vrijgeven 
zou met het oog op een mogelijke benadering tot een ernstige in-
breuk op de persoonlijke levenssfeer van derden kunnen leiden. De 
rechtbank heeft wel onder ogen gezien dat belanghebbende daardoor 
in een nadelige bewijspositie zou kunnen komen te verkeren. De ge-
heimhoudingskamer gaat er echter vanuit dat daar in de hoofdzaak 
rekening mee zal worden gehouden.  
 
Op 7 februari 2012 oordeelt Rechtbank Arnhem72 dat de naam van de 
tipgever (inzake het project van de Rabobank) aan belanghebbende 
dient te worden bekendgemaakt. Er bestaat namelijk een onlosmake-
lijk verband tussen de persoon van de tipgever en de door hem ver-
strekte informatie. Naast de betrouwbaarheid van de informatie heeft 
belanghebbende er belang bij ook zelfstandig de betrouwbaarheid 
van de tipgever te kunnen toetsen. Om die reden dient de verklaring 
van de tipgever in zijn geheel bekend te worden gemaakt. De door 
verweerder aangevoerde redenen wegen niet aanzienlijk zwaarder 
dan het belang van eiser, zodat geen sprake is van een gerechtvaar-
digd belang van verweerder bij geheimhouding van de inhoud van de 
overeenkomst.  
 
Naar aanleiding van deze uitspraak zijn door Tweede-Kamerlid Omt-
zigt vragen gesteld, aangezien hij meent dat als gevolg van deze uit-
spraak de opsporing ernstig kan worden belemmerd.  
 
Hij vraagt dan ook om een spoedige reactie van het kabinet waaruit 
blijkt hoe deze uitspraak wordt uitgevoerd en welke gevolgen die zal 
hebben voor andere opsporingsdomeinen. In antwoord op deze vraag 
geeft de Staatssecretaris van Financiën73 aan dat hij de zorg deelt. 
Voor hem staan twee uitgangspunten centraal.  
 
In de eerste plaats moet de aanpak van zwartspaarders voluit door 
kunnen gaan en zoveel mogelijk succesvol kunnen worden afgerond 
en in de tweede plaats stelt de Belastingdienst zich ten doel de identi-
teit van de tipgever zo lang mogelijk geheim te houden, niet alleen 
voor zijn eigen veiligheid maar ook om mogelijk toekomstige tipge-
vers niet af te schrikken.  
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Het oordeel van de geheimhoudingskamer wordt meegenomen in de 
al lopende fiscale procedure waarbij de Belastingdienst in de gelegen-
heid is nogmaals zijn argumenten naar voren te brengen.  
 
Mocht de rechtbank op grond van het ontbreken van bepaalde (delen 
van) stukken de aan de zwartspaarder opgelegde aanslagen niet in 
stand laten dan gaat de Belastingdienst in hoger beroep. Daar kan de 
discussie dan nog eens (eventueel tot in hoogste instantie) worden 
overgedaan. In hoeverre het eindoordeel in deze zaak gevolgen zal 
hebben voor andere toezicht- en opsporingsdomeinen zal volgens de 
staatssecretaris te zijner tijd moeten worden beoordeeld. 
 
Op 5 april 201274 verzoekt belanghebbende bij dezelfde rechtbank om 
een voorlopige voorziening, in die zin dat de inspecteur - op straffe 
van verbeurte van een dwangsom - uitvoering moet geven aan de 
beslissing van de geheimhoudingskamer. Daarbij krijgt belangheb-
bende echter nul op het rekest. De voorzieningenrechter oordeelt 
namelijk dat de beslissing van geheimhoudingskamer niet tot gevolg 
heeft dat de inspecteur verplicht is de betreffende passages openbaar 
te maken. De inspecteur houdt namelijk de vrijheid om bepaalde 
stukken - ondanks de beslissing van de geheimhoudingskamer - niet 
ongeschoond in te brengen. Een en ander vloeit voort uit art. 13, lid 
6, Procesregeling bestuursrecht 2010. Het is aan de rechter die de 
hoofdzaak behandelt om aan de weigering de gevolgen te verbinden 
die hem geraden voorkomen. De voorzieningenrechter mag de wel-
overwogen en welbewust gekozen proceshouding, waartoe hij door 
de wet in staat wordt gesteld, niet frustreren. Het verzoek wordt dan 
ook afgewezen.  
 
De uitkomst van de procedure bij de Belastingkamer was een andere 
dan verkregen werd van de bestuursrechter in het kader van een 
WOB-verzoek, waarbij in geschil was of verweerder eisers verzoek 
om de gehele overeenkomst met de tipgever in geanonimiseerde 
vorm openbaar te maken terecht was afgewezen.75 

 
Verweerder stelde zich in die procedure op het standpunt dat de in 
art. 10, lid 2, onder b en g van de WOB genoemde belangen zich te-
gen verdergaande openbaarmaking verzetten. Openbaarmaking zou 
in de toekomst een belemmering voor de goede uitvoering van de 
belastingwet vormen.  
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Verweerder heeft het publieke belang dat deze informatie openbaar 
wordt gemaakt minder zwaar laten wegen dan het belang bij be-
scherming van de onderhandelingspositie met tipgevers in de toe-
komst. De rechtbank volgt verweerder in dit standpunt en merkt te-
vens op dat aan de overeenkomst niet uitsluitend financiële aspecten 
zijn verbonden, maar dat na bekendmaking ook aspirant-tipgevers 
zich terughoudend(er) zouden kunnen opstellen. De rechtbank meent 
dan ook dat verweerder in redelijkheid heeft kunnen beslissen het 
economische belang van de Staat te laten prevaleren boven het al-
gemene belang van openbaarheid. 
 
In soortgelijke zin heeft ook Rechtbank Maastricht al eerder eens be-
slist.76 Daarbij overwoog de rechtbank dat het specifieke belang van 
die belanghebbende, te weten dat uit de informatie van de tipgever 
naar voren zou komen dat hij beschikte over een bankrekening in 
Luxemburg, niet bij de belangenafweging voor de WOB kon worden 
betrokken.  
 
Bij de afweging van de belangen mocht verweerder het belang van 
bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de tipgever laten 
prevaleren. Daarvoor was volgens de rechtbank steun te vinden in de 
uitspraak van de Afdeling van 21 april 1990.77 
 
 
17.10. Schending informatieplicht 

 
Indien de verschijnings- en informatieverplichting van art. 8:27 Awb, 
de schriftelijke inlichtingenverplichting van art. 8:28 Awb jo. 8:45 
Awb, de meewerkverplichting van art. 8:30 Awb jo. 8:47 Awb en de 
verplichting voor het bestuursorgaan op grond van art. 8:42 Awb om 
alle op de zaak betrekking hebbende stukken en een verweerschrift in 
te dienen worden geschonden, dan geldt de sanctie van art. 8:31 
Awb: de rechtbank maakt gevolgtrekkingen die haar geraden voor-
komen.  
 
Een goede procesorde brengt echter wel mee dat de rechter de partij 
die voornoemde medewerking weigert niet eerst in zijn uitspraak con-
fronteert met de sanctie van art. 8:31 Awb. De rechter is gehouden 
de desbetreffende partij uitdrukkelijk op de wettelijke sanctie te wij-
zen en de gelegenheid te bieden het verzuim te herstellen.78 
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In belastingzaken is de meest verregaande gevolgtrekking een ver-
nietiging van een belastingaanslag.79 Recent vernietigde Rechtbank 
Haarlem80 de aan een belanghebbende opgelegde navorderingsaan-
slagen, toen de inspecteur weigerde belanghebbende kortstondig in-
zage te geven in de ongeanonimiseerde rekeningstandenlijsten om de 
echtheid te controleren. De inspecteur wilde daaraan niet meewer-
ken. Rechtbank Haarlem oordeelde dat door deze opstelling van de 
inspecteur, hij zowel aan belanghebbende als de rechtbank de moge-
lijkheid ontnam de authenticiteit en de betrouwbaarheid te controle-
ren en beoordelen. Hierdoor is de authenticiteit en betrouwbaarheid 
niet komen vast te staan. Aangezien de inspecteur geen verder be-
wijs aanvoerde, had hij niet het van hem te verlangen bewijs gele-
verd.  
 
Een minder vergaande mogelijkheid is een gevolgtrekking met be-
trekking tot de bewijslastverdeling of de waardering van bewijs.81  
 
Hof Arnhem en Hof 's-Hertogenbosch hebben al eerder een dergelijke 
vergaande 'sanctie' uitgesproken toen in KB-Lux zaken de opgelegde 
belastingaanslagen en boeten werden vernietigd nadat de inspecteur 
- ook na een oordeel over de geheimhouding - weigerde het draai-
boek Rekeningproject te overleggen.82  
 
Schending van een informatieplicht kan ook leiden tot een proceskos-
tenveroordeling ten gunste van de andere partij.83 Hof Amsterdam 
wees een zaak op 2 juli 2009 terug naar de rechtbank omdat de in-
specteur niet alle gedingstukken had ingebracht.84 
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Rechtbank Middelburg stelde de belanghebbende op 23 oktober 2007 
in het gelijk. In die zaak reageerde de heffingsambtenaar desge-
vraagd bij herhaling niet op het verzoek van de rechtbank om in te 
gaan op op het na het verweerschrift door belanghebbende ingeno-
men standpunt. In de laatste brief wees de rechtbank de heffings-
ambtenaar uitdrukkelijk op art. 8:28 en 8:31 Awb. De rechtbank 
leidde uit het niet-reageren af dat de gemeente het standpunt van 
belanghebbende niet weerspreekt en herriep daarom de aanslag fo-
rensenbelasting.85 

 
Het kan echter ook zo zijn dat de rechter in het geheel geen gevolgen 
verbindt aan de weigerachtigheid. Zo ook Rechtbank 's-Gravenhage 
op 21 december 2006.86 In die zaak werd ten onrechte achterwege 
gelaten FIOD-onderzoeksgegevens in te brengen. Aangezien deze 
gegevens geen dragend element vormden voor de redelijke schatting 
van de winst, maar slechts een controlemiddel (zie r.o. 4.12), ver-
bond de rechtbank geen consequenties aan de weigerachtigheid.  
 
Rechtbank 's-Gravenhage heeft in haar uitspraak van 6 augustus 
2010 eveneens geen gevolgen verbonden aan het niet voldoen aan 
een tussenbeslissing van de rechtbank, waarbij in afwijking van die 
tussenbeslissing de namen van een aantal personen niet werden ge-
noemd.87 De rechtbank gaf hier echter geen toepassing aan 
art. 8:31 Awb nu het ging om personen die geen enkele betrokken-
heid hebben gehad bij de onderhavige procedures en omdat ook ove-
rigens niet aannemelijk werd dat belanghebbende door de weigering 
van verweerder in haar belangen is geschaad. 
 
In een procedure bij Hof 's-Hertogenbosch van 8 april 2011, heeft het 
hof onderzoeksresultaten buiten beschouwing gelaten aangezien de 
onderliggende stukken niet waren ingebracht.88 Het betrof hier infor-
matie die van een derde werd verkregen. Uiteindelijk heeft het de 
belanghebbende niet geholpen, want de inspecteur heeft ook zonder 
deze onderzoeksresultaten gelijk gekregen bij het hof. 
 
De sanctie van art. 8:31 Awb kan echter ook tegen een belangheb-
bende werken.  
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In de zaak die diende voor Rechtbank Leeuwarden89 verscheen de 
gemachtigde van belanghebbende - zonder bericht van afwezigheid - 
niet ter comparitie, waar partijen zouden worden gehoord over ver-
weerders verzoek om geheimhouding of beperking van de kennisne-
ming ex art. 8:29 van de Awb. Telefonisch gaf de gemachtigde als 
reden dat de comparitie door uitspraken van andere rechtbanken in-
middels overbodig was geworden. De rechtbank oordeelde echter dat 
gemachtigde geen gewichtige reden had om niet te verschijnen, zo-
dat nieuwe verzoeken tot het overleggen van bepaalde stukken niet 
in behandeling zouden worden genomen.  
 
 

17.11. Ten slotte 

 

Zoals in de inleiding al is verwoord, staat openbaarheid in het alge-
mene bestuursrecht voorop. Desalniettemin zijn er in de WOB vol-
doende (relatieve) uitzonderingsgronden geformuleerd, die maken 
dat er regelmatig een beroep op geheimhouding van gegevens wordt 
gedaan, dit alles na afweging van de in het geding zijnde belangen. 
 
In het fiscale recht staat de geheimhouding voorop, zoals neergelegd 
in art. 67 AWR. De geheimhouding richt zich echter met name tot een 
derde oftewel degene op wie de gegevens geen betrekking hebben.  
 
Op het moment dat een fiscaal geschil speelt en gegevens een rol 
hebben gespeeld voor de opgelegde aanslagen dan wel in dat kader 
relevant zouden kunnen zijn, wordt al zeer snel aangenomen dat de-
ze stukken ter kennis moeten worden gesteld van de rechter en be-
lastingplichtige. Bij een fair trial, zeker indien een boete in het geschil 
is, past geen terughoudendheid in de verstrekking van stukken. Ech-
ter ook in belastingprocedures zien we dat - in tegenstelling tot eer-
dere aankondigingen van de regering - veelvuldig een beroep wordt 
gedaan op de geheimhouding als neergelegd in art. 8:29 Awb. Aan-
gezien een belanghebbende bij in de bezwaar- of beroepsprocedure 
een groter belang heeft bij inzage dan een willekeurige burger bij 
informatie over overheidsdocumenten, moet een belanghebbende een 
ruimere informatiemogelijkheid hebben dan de WOB biedt. De WOB 
geldt slechts als ondergrens.  
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De rechtspraak van de diverse geheimhoudingskamers laat zien dat 
een beroep op art. 8:29 Awb toch veelvuldig slaagt, met name waar 
het controlestrategische informatie betreft of de privacy van belas-
tingambtenaren of derden kunnen worden geschaad.  
 
Het lijkt er bovendien op dat als gevolg van eerdere procedures de 
Belastingdienst steeds minder informatie op schrift stelt. Dit alles om 
te voorkomen dat deze stukken alsnog in het geding moeten worden 
gebracht. Informatie die van derden wordt verkregen, dient mijns 
inziens te allen tijde openbaar te worden gemaakt in een procedure 
indien en voor zover die informatie relevant is. Het is te hopen dat de 
rechters daar net zo over (blijven) denken en de WOB niet op den 
duur zowel de ondergrens als de bovengrens wordt.  
 


