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Hoi collega, 

Wil je deze e-mail behandelen? 

Groet Barbara 

Van: VNG LEDEN [mailto:vngleden@VNG.NL] 
Verzonden: dinsdag 28 juni 2011 15:47 
Aan: VNG LEDEN 
Onderwerp: Ledenbrief 11/041: Meer rechtsbescherming tegen belastingcontroles 

(5© 
Vef«niiji'iy van 
Mederlandsc Gemeente r 28-06-2011 

Ledenbrief 11/041: Meer 
rechtsbescherming tegen 
belastingcontroles 

Samenvatting 

Op 1 juli 2011 treedt een wetswijziging in werking die belanghebbenden 
meer rechtsbescherming biedt tegen belastingcontroles. De wijziging is 
(gedeeltelijk) van toepassing bij de heffing en de invordering van 
gemeentelijke belastingen en de uitvoering van de Wet waardering 
onroerende zaken: 

Klik of kopieer onderstaand adres vc 

bijlagen 

http://www.vng.nI/eCache/DEF/1/09/ 

Bij de heffing en Wet WOZ 
Bij het niet voldoen aan informatieverzoeken van de heffingsambtenaar geldt 
alleen nog omkering en verzwaring van de bewijslast als de 
heffingsambtenaar dit verzuim in een voor bezwaar vatbare beschikking 
('informatiebeschikking') heeft vastgelegd en die beschikking onherroepelijk 
is geworden. Omkering en verzwaring van de bewijslast houdt in dat de 
heffingsambtenaar niet hoeft te bewijzen dat de belastingaanslag of WOZ-

beschikking juist is, maar dat de belastingplichtige overtuigend moet 
aantonen dat deze onjuist is. 
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Bij de invordering 
Belastingschuldigen en aansprakelijk gestelden kunnen verzoeken om 
vergoeding van kosten die zijn opgeroepen door onrechtmatige 
informatieverzoeken van de invorderingsambtenaar. Tegen de beslissing 
van de invorderingsambtenaar op het verzoek om kostenvergoeding staat 
bezwaar en beroep open. 

De verwachting is dat de wetswijziging voor gemeenten nagenoeg geen 
invloed heeft op de perceptiekosten, omdat de situaties zich nauwelijks 
zullen voordoen. De heffingsambtenaar heeft het proces zelf in de hand door 
slechts weloverwogen informatieverzoeken te doen. Ook beslist de 
heffingsambtenaar zelf of hij de fiscale tekortkoming vastlegt in een 
informatiebeschikking. Neemt hij geen informatiebeschikking, dan geldt ook 
geen omkering en verzwaring van de bewijslast. 

Gemeente als belasting-, administratie- of inhoudingsplichtige 
Als de gemeente of een bedrijfsonderdeel van de gemeente geconfronteerd 
wordt met een informatieverzoek van de belastinginspecteur of 
belastingontvanger, komt aan haar of hem in beginsel ook bovenstaande 
rechtsbescherming toe. In de praktijk zal daarvan naar verwachting geen 
gebruik worden gemaakt. 
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Samenvatting 
Op 1 juli 2011 treedt een wetswijziging in werking die belanghebbenden meer rechtsbescherming 
biedt tegen belastingcontroles. De wijziging is (gedeeltelijk) van toepassing bij de heffing en de 
invordering van gemeentelijke belastingen en de uitvoering van de Wet waardering onroerende 
zaken: 
- Bij de heffing en Wet WOZ 

Bij het niet voldoen aan informatieverzoeken van de heffingsambtenaar geldt alleen nog 
omkering en verzwaring van de bewijslast als de heffingsambtenaar dit verzuim in een voor 
bezwaar vatbare beschikking ('informatiebeschikking') heeft vastgelegd en die beschikking 
onherroepelijk is geworden. Omkering en verzwaring van de bewijslast houdt in dat de 
heffingsambtenaar niet hoeft te bewijzen dat de belastingaanslag of WOZ-beschikking juist is, 
maar dat de belastingplichtige overtuigend moet aantonen dat deze onjuist is. 
Bij de invordering 
Belastingschuldigen en aansprakelijk gestelden kunnen verzoeken om vergoeding van kosten 
die zijn opgeroepen door onrechtmatige informatieverzoeken van de invorderingsambtenaar. 
Tegen de beslissing van de invorderingsambtenaar op het verzoek om kostenvergoeding staat 
bezwaar en beroep open. 

De verwachting is dat de wetswijziging voor gemeenten nagenoeg geen invloed heeft op de 
perceptiekosten, omdat de situaties zich nauwelijks zullen voordoen. De heffingsambtenaar heeft 
het proces zelf in de hand door slechts weloverwogen informatieverzoeken te doen. Ook beslist de 
heffingsambtenaar zelf of hij de fiscale tekortkoming vastlegt in een informatiebeschikking. Neemt 
hij geen informatiebeschikking, dan geldt ook geen omkering en verzwaring van de bewijslast. 

Gemeente als belasting-, administratie- of inhoudingsplichtige 
Als de gemeente of een bedrijfsonderdeel van de gemeente geconfronteerd wordt met een 
informatieverzoek van de belastinginspecteur of belastingontvanger, komt aan haar of hem in 
beginsel ook bovenstaande rechtsbescherming toe. In de praktijk zal daarvan naar ven/vachting 
geen gebruik worden gemaakt. 
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Geacht college en gemeenteraad, 

Inleiding 
Op 1 juli 2011 treedt een wetswijziging in werking die belanghebbenden meer rechtsbescherming 
biedt tegen belastingcontroles (Stb. 2011, 301). De wetswijziging is een initiatief van de Tweede 
Kamer (Wet van 27 mei 2011, Stb. 265, rechtsbescherming met betrekking tot de 
administratieplicht en controlehandelingen van de fiscus, Kamerstukken 30645). Zij is 
(gedeeltelijk) van toepassing voor de heffing en de invordering van gemeentelijke belastingen en 
de uitvoering van de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ). 

De wijzigingen betreffen: 
- een andere systematiek voor omkering en verzwaring van de bewijslast bij het niet voldoen aan 

informatieverzoeken van de heffingsambtenaar (bij heffing en Wet WOZ); 
- de mogelijkheid van kostenvergoeding bij onrechtmatige informatieverzoeken van de 

invorderingsambtenaar (bij invordering). 

De verwachting is dat de wetswijziging voor gemeenten nagenoeg geen invloed heeft op de 
perceptiekosten. 

Hieronder lichten wij de wijzigingen toe. Ook gaan wij kort in op de rol van de gemeente als 
belastingplichtige, administratieplichtige of inhoudingsplichtige. 
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Andere systematiek voor omkering van de bewijslast bij heffing en uitvoering Wet WOZ 

Huidige situatie 
De hoofdregel van het bewijsrecht in belastingzaken is dat de heffingsambtenaar bij betwisting 
moet bewijzen ('aannemelijk maken') dat hij een belastingaanslag juist heeft vastgesteld. Die 
bewijslast wordt omgekeerd en verzwaard als de belastingplichtige niet heeft voldaan aan zijn 
aangifteplicht of aan een verzoek om inlichtingen van de heffingsambtenaar. Dit betekent dat de 
belastingaanslag die de heffingsambtenaar op basis van de hem ter beschikking staande 
gegevens oplegt, geacht wordt juist te zijn, tenzij de belastingplichtige doet blijken dat deze onjuist 
is (artikel 25, lid 3, en artikel 27e Algemene wet inzake rijksbelastingen (AWR)). Het 'doen blijken' 
is een verzwaring van de bewijslast en betekent 'overtuigend aantonen'. Normaal volstaat 
'aannemelijk maken'. 
Het bovenstaande geldt ook bij een beschikking op grond van de Wet waardering onroerende 
zaken (Wet WOZ), omdat deze artikelen uit de AWR bij de uitvoering van de Wet WOZ van 
overeenkomstige toepassing zijn. 

Nieuwe situatie 
De systematiek van omkering en verzwaring van de bewijslast bij het niet voldoen aan de 
informatieverplichting wordt anders. Als de belastingplichtige of WOZ-belanghebbende niet 
voldoet aan een informatieverzoek, geldt deze omkering en verzwaring van de bewijslast niet 
meer 'automatisch'. De heffingsambtenaar moet deze (fiscale) tekortkoming voortaan eerst in een 
voor bezwaar vatbare beschikking vastleggen ('informatiebeschikking'). Pas als die beschikking 
onherroepelijk is geworden, geldt omkering en verzwaring van de bewijslast (artikel 52a AWR). 

Op basis van de wettekst en de daaraan gegeven uitleg door de initiatiefnemers van het 
wetsvoorstel, betekent dit: 
1. geen informatiebeschikking -♦ geen omkering en verzwaring bewijslast 
2. wel informatiebeschikking -> bezwaar en beroep mogelijk tegen informatiebeschikking 
3. zolang informatiebeschikking nog niet onherroepelijk vaststaat en 

a. heffingsambtenaar legt belastingaanslag op -> informatiebeschikking vervalt (artikel 52a, 
lid 3, AWR) —► geen omkering en verzwaring bewijslast 

b. belastingplichtige verstrekt alsnog gevraagde informatie 
—► heffingsambtenaar herziet informatiebeschikking -»geen omkering en verzwaring 
bewijslast; 
of 
-»• heffingsambtenaar handhaaft informatiebeschikking en omkering en verzwaring 
bewijslast -► belastingplichtige kan dit in bezwaar en beroep aanvechten 

4. belastingrechter vernietigt informatiebeschikking —> geen omkering en verzwaring bewijslast 

onderwerp Meer rechtsbescherming tegen belastingcontroles datum 28 juni 2011 02/05 
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5. belastingrechter bevestigt informatiebeschikking -» belastingrechter stelt nieuwe termijn om 
aan informatieverzoek te voldoen, tenzij sprake is van kennelijk onredelijk gebruik van 
procesrecht

1 

6. informatiebeschikking onherroepelijk -► heffingsambtenaar stelt belastingaanslag of WOZ-

beschikking vast ->• omkering en verzwaring bewijslast 

In het laatste geval heeft belanghebbende niet meer de mogelijkheid om alsnog aan de 
informatieverplichting te voldoen. Wel kan hij langs andere weg tegenbewijs bieden en doen 
blijken dat de opgelegde belastingaanslag of beschikking onjuist is. 

In de Tweede nota van wijziging (Kamerstukken II 2008-2009, 30645, nr. 14, pag. 7) is het 
volgende schema opgenomen: 

onrechtmatig 
info verzoek aanslag ntet 

met 
omkenng en 
verzwaring 
bew^last 

onrechtmatig 
info verzoek aanslag ntet 

met 
omkenng en 
verzwaring 
bew^last 

- -

aanslag ntet 
met 

omkenng en 
verzwaring 
bew^last inspecteuf 

verzoekt om 
into 

— info wordl 
niet (voUedïg) 

verstrekt 

inspecteur kan 
infomnatiebeschikking nemen -

bozwasr/ 
beroep/ 
cossabe 

- -
rechtmatig 
mfoverrock -

geen 
kenneffck onr, 
gebruik van 
procesrecht 

- herste!-

mogeiijkhiKd -

aanslag ntet 
met 

omkenng en 
verzwaring 
bew^last inspecteuf 

verzoekt om 
into 

— info wordl 
niet (voUedïg) 

verstrekt 

inspecteur kan 
infomnatiebeschikking nemen -

bozwasr/ 
beroep/ 
cossabe 

- -
rechtmatig 
mfoverrock -

geen 
kenneffck onr, 
gebruik van 
procesrecht 

- herste!-

mogeiijkhiKd -

aanslag ntet 
met 

omkenng en 
verzwaring 
bew^last 

^* 
kerweiijk 
onredelijk 

gebruik van 
proeesrecm 

-
geen herste!-

moge^ ijk heid -
aanslag met 
omkering en 
verzwaring 

Verlenging aanslagtermijn 
De periode voor het opleggen van een belastingaanslag wordt verlengd met de termijn die 
verstrijkt tussen de bekendmaking van de met die belastingaanslag samenhangende 
informatiebeschikking en het moment waarop deze informatiebeschikking onherroepelijk komt vast 
te staan. Hiermee wordt voorkomen dat door een eventueel lange beroepsprocedure over de 
informatiebeschikking de termijn voor het opleggen van bijvoorbeeld een aanslag (drie jaar na 
ontstaan belastingschuld) verstrijkt (artikel 52a, lid 2, AWR). 

Wijziging geldt niet voor aangifteverzuim 
Voor het niet nakomen van de aangifteplicht blijft de bestaande regeling van omkering van de 
bewijslast gelden. Daarvoor is dus geen informatiebeschikking nodig. Als die wel nodig zou zijn, 
zou er onvoldoende prikkel zijn om aan de aangifteplicht te voldoen. 

1 Van kennelijk onredelijk gebruik van procesrecht is niet snel sprake. Te denken valt aan bezwaar 
en beroep dat evident kansloos is en welbewust is ingesteld om tijd te winnen of om de afdeling 
belastingen van de gemeente te hinderen bij haar controletaak. 
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Kostenvergoeding bij onrechtmatige informatieverzoeken bij invordering 
Een andere wijziging is dat belastingschuldigen, aansprakelijk gestelden, derden die beschikken 
over informatie van de belastingschuldige en administratieplichtigen (bijv. rechtspersonen) kunnen 
verzoeken om vergoeding van kosten die zijn opgeroepen door onrechtmatige 
informatieverzoeken van de invorderingsambtenaar (nieuw artikel 62a Invorderingswet 1990). 
Alleen ten aanzien van belastingschuldigen en aansprakelijk gestelden is dit artikel van toepassing 
bij de invordering van gemeentelijke belastingen, omdat de informatieverplichtingen voor derden 
en administratieplichtigen voor de gemeentelijke belastingen niet op de AWR en Invorderingswet 
1990 zijn gebaseerd.

2 

Tegen de beslissing van de invorderingsambtenaar op het verzoek om kostenvergoeding staat 
bezwaar en beroep open. 

Omdat de omkering en verzwaring van de bewijslast in dit verband geen rol speelt, is ervoor 
gekozen om bij de verzoeken om informatie van de invorderingsambtenaar geen 
informatiebeschikkingen te introduceren, maar te volstaan met een voor bezwaar vatbare 
beschikking naar aanleiding van een verzoek om vergoeding van kosten die zijn opgeroepen door 
onrechtmatige vragen van de invorderingsambtenaar. 

De regeling van de kostenvergoeding vindt toepassing voor de kosten die rechtstreeks zijn 
gemaakt om de verplichting na te leven en mits de verplichting achteraf, nadat om een 
kostenvergoeding is gevraagd, komt te vervallen omdat de verplichting ten onrechte is opgelegd. 

Redelijke kostenvergoeding 
De invorderingsambtenaar kent een redelijke kostenvergoeding toe als sprake is van een 
onrechtmatig opgelegde verplichting. Voor vergoeding komen in aanmerking de kosten die 
rechtstreeks verband houden met de nakoming van de opgelegde informatieverplichting. Het gaat 
om vergoeding van de integrale in redelijkheid gemaakte kosten. Te denken valt aan kosten van 
archivering die achteraf bezien onnodig was of kosten van aanpassingen in de IT-sfeer die 
achteraf onnodig waren. 
De regeling van de artikelen 7:15 en 8:75 van de Algemene wet bestuursrecht (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 omdat het hier om andere kosten gaat. 

2 Hiervoor geldt het Besluit gegevensverstrekking gemeentelijke belastingheffing. 
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Niet van toepassing: kostenvergoeding bij onrechtmatig opgelegde derdenverplichtingen 
Ook administratieplichtigen (onder andere rechtspersonen; artikel 52 AWR) die desgevraagd 
informatie over derden moeten leveren, kunnen bij onrechtmatige verzoeken van de 
belasting/jeffer om een kostenvergoeding verzoeken (nieuw artikel 53, lid 5, AWR). De artikelen 
52 en 53 AWR zijn echter niet van toepassing bij gemeentelijke belastingen en de Wet WOZ 
(artikel 236 Gemeentewet en artikel 30, lid 1, Wet WOZ). Daarvoor in de plaats geldt het Besluit 
gegevensverstrekking gemeentelijke belastingheffing en het Besluit gegevensverstrekking Wet 
waardering onroerende zaken. In die besluiten zijn voor bepaalde administratie- of 
informatieplichtigen bepaalde informatieverplichtingen opgenomen (zogenaamde 
derdenverplichtingen). 

Gemeente als belastingplichtige, administratieplichtige of inhoudingsplichtige 
De gemeente of een (bedrijfs)onderdeel van haar is soms zelfstandig belastingplichtig. Ook geldt 
voor haar de administratieplicht en is zij als werkgever inhoudingsplichtig. Dit betekent dat zij in die 
hoedanigheden ook de in deze ledenbrief besproken rechtsbescherming geniet. In de praktijk zal 
daarvan naar verwachting geen gebruik worden gemaakt. Bovendien zal de belastinginspecteur 
meestal een informatieverzoek doen op basis van artikel 55 van de AWR. Op grond van dit artikel 
zijn gemeenten verplicht desgevraagd aan de belastinginspecteur gegevens te verstrekken die hij 
nodig heeft voor de uitvoering van de belastingwet. De nieuwe wettelijke regeling is niet van 
toepassing op deze informatieverzoeken. 

Geen verhoging perceptiekosten verwacht 
De verwachting is dat de wetswijziging voor gemeenten nagenoeg geen invloed heeft op de 
perceptiekosten van de heffing en de invordering van gemeentelijke belastingen, omdat de situatie 
van omkering van de bewijslast zich nauwelijks zal voordoen. Het gegeven dat het initiatief voor 
een informatieverzoek van de gemeente (de heffingsambtenaar) zelf uitgaat en de keuze om het 
niet-nakomen van de opgelegde verplichting vast te leggen in een informatiebeschikking aan de 
gemeente (heffingsambtenaar) zelf is, betekent dat het toezichtproces meer beheersbaar wordt. 

Hoogachtend, 
Vereniging van Nederlandse Gemeenten 

mr. R.J.J.M. Pans, 
voorzitter directieraad 

Deze ledenbrief staat ook op www.vna.nl onder brieven. 
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i 
Samenvatting 
Op 1 juli 2011 treedt een wetswijziging in werking die belanghebbenden meer rechtsbescherming 
biedt tegen belastingcontroles. De wijziging is (gedeeltelijk) van toepassing bij de heffing en de 
invordering van gemeentelijke belastingen en de uitvoering van de Wet waardering onroerende 
zaken: 
- Bij de heffing en Wet WOZ 

Bij het niet voldoen aan informatieverzoeken van de heffingsambtenaar geldt alleen nog 
omkering en verzwaring van de bewijslast als de heffingsambtenaar dit verzuim in een voor 
bezwaar vatbare beschikking ('informatiebeschikking') heeft vastgelegd en die beschikking 
onherroepelijk is geworden. Omkering en verzwaring van de bewijslast houdt in dat de 
heffingsambtenaar niet hoeft te bewijzen dat de belastingaanslag of WOZ-beschikking juist is, 
maar dat de belastingplichtige overtuigend moet aantonen dat deze onjuist is. 

- Bij de invordering 
Belastingschuldigen en aansprakelijk gestelden kunnen verzoeken om vergoeding van kosten 
die zijn opgeroepen door onrechtmatige informatieverzoeken van de invorderingsambtenaar. 
Tegen de beslissing van de invorderingsambtenaar op het verzoek om kostenvergoeding staat 
bezwaar en beroep open. 

De verwachting is dat de wetswijziging voor gemeenten nagenoeg geen invloed heeft op de 
perceptiekosten, omdat de situaties zich nauwelijks zullen voordoen. De heffingsambtenaar heeft 
het proces zelf in de hand door slechts weloverwogen informatieverzoeken te doen. Ook beslist de 
heffingsambtenaar zelf of hij de fiscale tekortkoming vastlegt in een informatiebeschikking. Neemt 
hij geen informatiebeschikking, dan geldt ook geen omkering en verzwaring van de bewijslast. 

Gemeente als belasting-, administratie- of inhoudingsplichtige 
Als de gemeente of een bedrijfsonderdeel van de gemeente geconfronteerd wordt met een 
informatieverzoek van de belastinginspecteur of belastingontvanger, komt aan haar of hem in 
beginsel ook bovenstaande rechtsbescherming toe. In de praktijk zal daarvan naar verwachting 
geen gebruik worden gemaakt. 
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Geacht college en gemeenteraad, 

Inleiding 
Op 1 juli 2011 treedt een wetswijziging in werking die belanghebbenden meer rechtsbescherming 
biedt tegen belastingcontroles (Stb. 2011, 301). De wetswijziging is een initiatief van de Tweede 
Kamer (Wet van 27 mei 2011, Stb. 265, rechtsbescherming met betrekking tot de 
administratieplicht en controlehandelingen van de fiscus, Kamerstukken 30645). Zij is 
(gedeeltelijk) van toepassing voor de heffing en de invordering van gemeentelijke belastingen en 
de uitvoering van de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ). 

De wijzigingen betreffen: 
- een andere systematiek voor omkering en verzwaring van de bewijslast bij het niet voldoen aan 

informatieverzoeken van de heffingsambtenaar (bij heffing en Wet WOZ); 
- de mogelijkheid van kostenvergoeding bij onrechtmatige informatieverzoeken van de 

invorderingsambtenaar (bij invordering). 

De verwachting is dat de wetswijziging voor gemeenten nagenoeg geen invloed heeft op de 
perceptiekosten. 

Hieronder lichten wij de wijzigingen toe. Ook gaan wij kort in op de rol van de gemeente als 
belastingplichtige, administratieplichtige of inhoudingsplichtige. 
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Andere systematiek voor omkering van de bewijslast bij heffing en uitvoering Wet WOZ 

Huidige situatie 
De hoofdregel van het bewijsrecht in belastingzaken is dat de heffingsambtenaar bij betwisting 
moet bewijzen ('aannemelijk maken') dat hij een belastingaanslag juist heeft vastgesteld. Die 
bewijslast wordt omgekeerd en verzwaard als de belastingplichtige niet heeft voldaan aan zijn 
aangifteplicht of aan een verzoek om inlichtingen van de heffingsambtenaar. Dit betekent dat de 
belastingaanslag die de heffingsambtenaar op basis van de hem ter beschikking staande 
gegevens oplegt, geacht wordt juist te zijn, tenzij de belastingplichtige doet blijken dat deze onjuist 
is (artikel 25, lid 3, en artikel 27e Algemene wet inzake rijksbelastingen (AWR)). Het 'doen blijken' 
is een verzwaring van de bewijslast en betekent 'overtuigend aantonen'. Normaal volstaat 
'aannemelijk maken'. 
Het bovenstaande geldt ook bij een beschikking op grond van de Wet waardering onroerende 
zaken (Wet WOZ), omdat deze artikelen uit de AWR bij de uitvoering van de Wet WOZ van 
overeenkomstige toepassing zijn. 

Nieuwe situatie 
De systematiek van omkering en verzwaring van de bewijslast bij het niet voldoen aan de 
informatieverplichting wordt anders. Als de belastingplichtige of WOZ-belanghebbende niet 
voldoet aan een informatieverzoek, geldt deze omkering en verzwaring van de bewijslast niet 
meer 'automatisch'. De heffingsambtenaar moet deze (fiscale) tekortkoming voortaan eerst in een 
voor bezwaar vatbare beschikking vastleggen ('informatiebeschikking'). Pas als die beschikking 
onherroepelijk is geworden, geldt omkering en verzwaring van de bewijslast (artikel 52a AWR). 

Op basis van de wettekst en de daaraan gegeven uitleg door de initiatiefnemers van het 
wetsvoorstel, betekent dit: 
1. geen informatiebeschikking -> geen omkering en verzwaring bewijslast 
2. wel informatiebeschikking -> bezwaar en beroep mogelijk tegen informatiebeschikking 
3. zolang informatiebeschikking nog niet onherroepelijk vaststaat en 

a. heffingsambtenaar legt belastingaanslag op -> informatiebeschikking vervalt (artikel 52a, 
lid 3, AWR) ->• geen omkering en verzwaring bewijslast 

b. belastingplichtige verstrekt alsnog gevraagde informatie 
—> heffingsambtenaar herziet informatiebeschikking —> geen omkering en verzwaring 
bewijslast; 
of 
-» heffingsambtenaar handhaaft informatiebeschikking en omkering en verzwaring 
bewijslast -* belastingplichtige kan dit in bezwaar en beroep aanvechten 

4. belastingrechter vernietigt informatiebeschikking —► geen omkering en verzwaring bewijslast 
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5. 

6. 

belastingrechter bevestigt informatiebeschikking -> belastingrechter stelt nieuwe termijn om 
aan informatieverzoek te voldoen, tenzij sprake is van kennelijk onredelijk gebruik van 
procesrecht

1 

informatiebeschikking onherroepelijk —* heffingsambtenaar stelt belastingaanslag of WOZ-

beschikking vast -► omkering en verzwaring bewijslast 

In het laatste geval heeft belanghebbende niet meer de mogelijkheid om alsnog aan de 
informatieverplichting te voldoen. Wel kan hij langs andere weg tegenbewijs bieden en doen 
blijken dat de opgelegde belastingaanslag of beschikking onjuist is. 

In de Tweede nota van wijziging (Kamerstukken II 2008-2009, 30645, nr. 14, pag. 7) is het 
volgende schema opgenomen: 

Inspecteur 
verzoekt om 

info 

gevraagde 
info wordt 

niet (vofledig) 
verstrekt 

inspecteur kan 
fflformatiebesctifkkiflg nemen 

onrechtmatig 
infoverzoek aanslag met 

met 
omkercngen 
verzwanng 
bewijslasl 

onrechtmatig 
infoverzoek aanslag met 

met 
omkercngen 
verzwanng 
bewijslasl 

s " 

aanslag met 
met 

omkercngen 
verzwanng 
bewijslasl bexwaarv 

beroep/ 
cassate 

s " 

rechtmatig -
geen 

kenneüjkonr. 
gebruik van 
prooesreeftt 

- herstei-

mogeJijtchcid -

aanslag met 
met 

omkercngen 
verzwanng 
bewijslasl bexwaarv 

beroep/ 
cassate 

s " 

-
geen 

kenneüjkonr. 
gebruik van 
prooesreeftt 

- herstei-

mogeJijtchcid -

aanslag met 
met 

omkercngen 
verzwanng 
bewijslasl 

■ * • » 

kermeHjk 
onredeiïk 

gebnnkvan 
procesrecht 

-* geen herstel-

mogeigkhetd 
-+ 

aanslag met 
omkemg en 
verzwaring 

Verlenging aanslagtermijn 
De periode voor het opleggen van een belastingaanslag wordt verlengd met de termijn die 
verstrijkt tussen de bekendmaking van de met die belastingaanslag samenhangende 
informatiebeschikking en het moment waarop deze informatiebeschikking onherroepelijk komt vast 
te staan. Hiermee wordt voorkomen dat door een eventueel lange beroepsprocedure over de 
informatiebeschikking de termijn voor het opleggen van bijvoorbeeld een aanslag (drie jaar na 
ontstaan belastingschuld) verstrijkt (artikel 52a, lid 2, AWR). 

Wijziging geldt niet voor aangifteverzuim 
Voor het niet nakomen van de aangifteplicht blijft de bestaande regeling van omkering van de 
bewijslast gelden. Daarvoor is dus geen informatiebeschikking nodig. Als die wel nodig zou zijn, 
zou er onvoldoende prikkel zijn om aan de aangifteplicht te voldoen. 

1 Van kennelijk onredelijk gebruik van procesrecht is niet snel sprake. Te denken valt aan bezwaar 
en beroep dat evident kansloos is en welbewust is ingesteld om tijd te winnen of om de afdeling 
belastingen van de gemeente te hinderen bij haar controletaak. 
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Kostenvergoeding bij onrechtmatige informatieverzoeken bij invordering 
Een andere wijziging is dat belastingschuldigen, aansprakelijk gestelden, derden die beschikken 
over informatie van de belastingschuldige en administratieplichtigen (bijv. rechtspersonen) kunnen 
verzoeken om vergoeding van kosten die zijn opgeroepen door onrechtmatige 
informatieverzoeken van de invorderingsambtenaar (nieuw artikel 62a Invorderingswet 1990). 
Alleen ten aanzien van belastingschuldigen en aansprakelijk gestelden is dit artikel van toepassing 
bij de invordering van gemeentelijke belastingen, omdat de informatieverplichtingen voor derden 
en administratieplichtigen voor de gemeentelijke belastingen niet op de AWR en Invorderingswet 
1990 zijn gebaseerd.

2 

Tegen de beslissing van de invorderingsambtenaar op het verzoek om kostenvergoeding staat 
bezwaar en beroep open. 

Omdat de omkering en verzwaring van de bewijslast in dit verband geen rol speelt, is ervoor 
gekozen om bij de verzoeken om informatie van de invorderingsambtenaar geen 
informatiebeschikkingen te introduceren, maar te volstaan met een voor bezwaar vatbare 
beschikking naar aanleiding van een verzoek om vergoeding van kosten die zijn opgeroepen door 
onrechtmatige vragen van de invorderingsambtenaar. 

De regeling van de kostenvergoeding vindt toepassing voor de kosten die rechtstreeks zijn 
gemaakt om de verplichting na te leven en mits de verplichting achteraf, nadat om een 
kostenvergoeding is gevraagd, komt te vervallen omdat de verplichting ten onrechte is opgelegd. 

Redelijke kostenvergoeding 
De invorderingsambtenaar kent een redelijke kostenvergoeding toe als sprake is van een 
onrechtmatig opgelegde verplichting. Voor vergoeding komen in aanmerking de kosten die 
rechtstreeks verband houden met de nakoming van de opgelegde informatieverplichting. Het gaat 
om vergoeding van de integrale in redelijkheid gemaakte kosten. Te denken valt aan kosten van 
archivering die achteraf bezien onnodig was of kosten van aanpassingen in de IT-sfeer die 
achteraf onnodig waren. 
De regeling van de artikelen 7:15 en 8:75 van de Algemene wet bestuursrecht (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 omdat het hier om andere kosten gaat. 

2 Hiervoor geldt het Besluit gegevensverstrekking gemeentelijke belastingheffing. 
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Niet van toepassing: kostenvergoeding bij onrechtmatig opgelegde derdenverplichtingen 
Ook administratieplichtigen (onder andere rechtspersonen; artikel 52 AWR) die desgevraagd 
informatie over derden moeten leveren, kunnen bij onrechtmatige verzoeken van de 
belastinghe/fer om een kostenvergoeding verzoeken (nieuw artikel 53, lid 5, AWR). De artikelen 
52 en 53 AWR zijn echter niet van toepassing bij gemeentelijke belastingen en de Wet WOZ 
(artikel 236 Gemeentewet en artikel 30, lid 1, Wet WOZ). Daarvoor in de plaats geldt het Besluit 
gegevensverstrekking gemeentelijke belastingheffing en het Besluit gegevensverstrekking Wet 
waardering onroerende zaken. In die besluiten zijn voor bepaalde administratie- of 
informatieplichtigen bepaalde informatieverplichtingen opgenomen (zogenaamde 
derdenverplichtingen). 

Gemeente als belastingplichtige, administratieplichtige of inhoudingsplichtige 
De gemeente of een (bedrijfs)onderdeel van haar is soms zelfstandig belastingplichtig. Ook geldt 
voor haar de administratieplicht en is zij als werkgever inhoudingsplichtig. Dit betekent dat zij in die 
hoedanigheden ook de in deze ledenbrief besproken rechtsbescherming geniet. In de praktijk zal 
daarvan naar verwachting geen gebruik worden gemaakt. Bovendien zal de belastinginspecteur 
meestal een informatieverzoek doen op basis van artikel 55 van de AWR. Op grond van dit artikel 
zijn gemeenten verplicht desgevraagd aan de belastinginspecteur gegevens te verstrekken die hij 
nodig heeft voor de uitvoering van de belastingwet. De nieuwe wettelijke regeling is niet van 
toepassing op deze informatieverzoeken. 

Geen verhoging perceptiekosten verwacht 
De verwachting is dat de wetswijziging voor gemeenten nagenoeg geen invloed heeft op de 
perceptiekosten van de heffing en de invordering van gemeentelijke belastingen, omdat de situatie 
van omkering van de bewijslast zich nauwelijks zal voordoen. Het gegeven dat het initiatief voor 
een informatieverzoek van de gemeente (de heffingsambtenaar) zelf uitgaat en de keuze om het 
niet-nakomen van de opgelegde verplichting vast te leggen in een informatiebeschikking aan de 
gemeente (heffingsambtenaar) zelf is, betekent dat het toezichtproces meer beheersbaar wordt. 

Hoogachtend, 
Vereniging van Nederlandse Gemeenten 

mr. R.J.J.M. Pans, 
voorzitter directieraad 

Deze ledenbrief staat ook op www.vnq.nl onder brieven. 
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