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X step tegen vergoeding aan prosti- ;~ -~

tuees kamers ter beschikking voor

de uitoefening van (raamlprostitutie ❑~ .

in panden waarvan zij eigenaar is. Zij beschikt daar-

voorover door de gemeenten afgegeven exploitatie-

vergunningen. In elk van de exploitatievergunningen

zijn natuurlijke personen aangewezen die in de

panden waarop de desbetreffende exploitatiever-

gunning betrekking heeft, de feitelijke leiding uit-

oefenen en verantwoordelijk zijn voor de naleving

van de gestetde voorschriften. In casu waren dat

personen in dienst van C, met uitzondering van een

persoon die handelde als eenmanszaak onder de

naam B.

Na verwijzing door de Hoge Raad was in geschil of de

door X jegens de prostituees verrichte prestatie niet

meer omvat dan enkel de (als vrijgestelde verhuur

aan to merken) terbeschikkingstelling vas een

kamer in een pand waarin prostitutie door de

gemeente is toegestaan. In dit kader zijn de rechts-

betrekkingen van C en B jegens X dan wel de pros-

titueesvan belang.

Verwijzingshof Amsterdam is tot het oordeel

gekomen dat de beheerdiensten van C en B niet uit-

sluitend op grond van een met de prostituee geslo-

ten overeenkomst zijn verricht.

X betoogt in cassatie dat het Hof - in strijd met

artikel 29e AWR - zich niet aan de verwijzings-

opdracht heeft gehouden door zijn oordelen niet to

beperken tot het antwoord op de vraag of C beheer-

werkzaamheden jegens X heeft verricht maar ook to

beoordelen of B als beheerder jegens X werkzaam-

heden heeft verricht. De Hoge Raad oordeelt echter

dat het Hof mede mocht onderzoeken op grond van

Welke rechtsbetrekkingen B in het onderhavige

tijdvak werkzaamheden in de panden heeft verricht.

Het Hof is daarmee na verwijzing niet buiten de

grenzen van de rechtsstrijd getreden Hoch heeft het

Hof anderszins het bepaalde in artikel 29e AWR

geschonden.

X betoogt volgens de Hoge Raad wel terecht dat het

Hof een onjuiste maatstaf heeft gehanteerd door de

in HR 1 maart 2002, 36.020, ECLI:NL:HR:2002:

AD9708 neergelegde rechtsregel omtrent de

bewijslastverdeling beslissend to achten. Bij de

beoordeling van de vraag of de door X jegens de

prostituees verrichte prestatie niet meer omvat dan

enkel de vrijgestelde verhuur van onroerende zaken,

en de in dat verband to beoordelen rechtsbetrekkin-

gen van C en B jegens X dan wel de prostituees, geldt

de vrije bewijsleer. Het Hof had moeten beoordelen

of de Inspecteur met de feiten en omstandigheden

die hij heeft aangevoerd het in HR 2 december 2011,

43.813, ECLI:NL:HR:2011:BU6535 bedoelde tegen-

bewijs heeft geleverd, en zo dit niet het geval is, of X

daarmee heeft voldaan aan de op haar rustende last

het in r.o. 3.4.2 van het verwijzingsarrest bedoelde

bewijsvermoeden to ontzenuwen.

De zaak is (opnieuw) verwezen Haar Hof Den Bosch.

NOOT
L)1C ~ll'1't'St 15 c'1' ~t'Il llli ~C`R 1't'~ICS V~IIl 'L:11C1'I1 W~la1~ll1 SII1c~S

?O08 worclt ~;e~~T•c~recl~:~erd.' (~vc~r h~~t he~,~•ip ~V('1'~1llLlT"~ in

C~~ 'l.lIl V~li~ cie c~i~llt~th~~lastirig en dc• a<~rd van cic~ (samt~n-

' Zie onder meet HR b december 2013, 12/03383, ECLI:NL:HR:2013:1438 en HR 6 december 2013, 13/01 08, ECLI:NL:HR 2013:1440.

Laatstyenoemde uitspraak is onderdeel van onderhavige procedure. Zie tevens Nf2 23 november 2012, 11/03325,

ECLI:NL~HR~2012:BY3891. HR 30 november 2012, 10/05559, ~C~I:NL:NR:2012:BY4590 en HR 30 november 2012, 11/01842,

ECLf ~Nl_cHR:2011~BY4604.
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bestelde) prestatie is in het leader vein doze taken dan aok

al ineermaals geschreven.l Die aspeccen laat ilc bier der-

lialve voor wat leer is.

Het gnat, na vier uitspralcen, nag steeds over do vraag~ of

de door X aan de prostituees verrichte prestacies enlcel de

vi~ijgestelde verhuur van onroerende taken omvat, zoals

wot•dt betoogd doer X, of d~it de ciiensten van X Dole dc~

werlczaamhedcn vats de beheerders oiYivatten, zoals de

~3elastingdienst Uetoo~,~t. Het antwoord op die vraag geeft

namelijk de doorslag voor de Ueliandeling van dc' dien-

stenvan X aan cie prostituees: vrijgesteld of Uelast voor de

omzetbelasting. Net arrest van de Hoge Raad is interes-

sant vanwege de lcort~, lieldeie en, Haar mijn m~~nin~;,

terechte uitleg omt~•ent de bewijslastVerdeling.

Op X rust de bewijslast dat de beheerders — in plants van

X zelf — op basis van een rechtstreelcse mchtsbetielcicing

met de prostituees, C~~ 1CICI1t1011~IC WL'I•lczaamheden aan

de prostituees vei-~~ichten.3 X Ham daarto~ het standpunt

in dat aan de prostiwees studs twee facturen warden uit-

gereilct: een uit zijn c~igen naam v~or de vei'~1llUI• van de

kamer en een uit naam van de beheerders voor de additi-

onele werlczaamheden. X overlc~gde bovendien een aan-

tal lcopiefarturen ter onderlaouwiiig. De Inspecteur hc~~ft

dat standpunt betwist. Up wellce groncien blijkt niet uit

de uitspraalc van her Hof. Wel blijlct uit de uitspraak dat

het Hof had geconstateerd dat een aantal facturen voor de

werlczaamheden was verscuurd tussen behc~erders onder-

ling en bovendienwas betaald Boar X.

Bij de Ueoordcling of X aan zijn Uewijslast voldoet, ties

het Hof zich genoodzaalct c~en lceuze tc~ malceii tussen de

rechtsregels van de Hoge Itaad uit 2002 can uit 2011. In

2002 oordeelde de Hoge Raad dat een betaling tussen on-

dernemers geaclit wordt de vergoeding~ vaor een prestatie

L~ 7.1~I1~ E'Il lIl LOlI o~rdeelde de Hoge Raad dat, behou-

dens tegenUewijs, de geadresseerde van de factuur geacl~t

wordt de afnemer to zijn van de levering of dienst die de

QI1ClE'1'Tlt'II1~I' O~ t71S1S V~1J1 ec~n ondei•linge ~'E'C~ILSUE'trelc-

king verricht.~ H~ewel het wat mij bc~trefr duidelijlc is

dat deze rechtsregels niet twee kanten van dezelfde me-

daille zijn, was het Hof'kennelijlc in vei-wai-~~inggebiacht

doordat X een aantal facture=n had betaald, en hanteerde

de rerhtsregel uit 2002. Of gelooft het Hof niet dat X niet

meer duet dan het passief ter Ueschilcicing stellen van de

kamers en ~oclii hey een onderbouwin~; daatvoor? Water

Dole van zij, de Hoge Rand le~,~t in casu no~mlaals Liit dat in

fiscalibus de vrije bewijsleer geldt. Dat betel<ent dat de

rechter de bc~wijslast in redclijlcheid over partijen client

to VE'I•de1C'Il. VOOI' Il~t 1~lIlI1~I71~I1 Va11 N('21 rechtsbetr~lc-

lcing gelds de rechtsregel uit 2011. En daaruit volgt dat

de bewijslast voor lief tegendeel op de Inspecteur rust en

niet weer op X, xoals het Hof tiad Ueslist.

Verwijzing vol~,n wederom. Driemaal Hof is scheeps-

I'E'C~li ... ~

Lisa van Esdonk-Bongaarts

Ner-togi~s advocaten

BRON ECLI:NL:HR:2017:680
Arrest gewezen op hot Ueroep in rassatic van X by tc Z

(hierna: belanghebbend~} tegen de uitspraak van het Ge-

rerhtshof llmsterdam van 12 maac-t 2015, nr. 14f00039,

betreffende een doer belanghebbende over het tijdvalc

1 januari 2008 lot. en met 31 maart 1.008 op aangifte vol-

daan Uediag aan omzetbelasting. Dc' uitspia~ik van hc~t

Haf is aan dit arrest gehecht.

1. Het eerste geding in cassatie

De uitspraak van het Gererhtshof 's-Gravenhage is op het

beroep van belanghebbende bij armst van de Hoge Rand

van 6 deceinber 2013, nr. 1:1101408, ECLI:NL:HR:2013:

1440. I3N~3 2Q14124, vernietigd, iiiec verwijaing van het

gelling Haar het Gernchtshof Amste~•dain {hierna: het

Fiofj ter verdere beliandeling en Ueslissing van d~ tank

mgt inarhtneining van dat arrest.

2. Het tweede gelling in cassatie

RelanghebUende heeft tegen 's Hofs tiitspraalc bero~p in

cassatie ingc~steld. Het Uc~roepsrhrift in cassaric~ is aan dit

arrest geherlit en maakt daarvan duel uit.

De Staatssecretaz•is van Financier heeft een vei-weer-

schi~ift ingedi~nd.

Z Zie onder meer B.G. van Zadelhoff, noten bij HR 23 navember 2012, 11/03325, BNB 2013/43 en HR 6 december 2013, 13/Q1408,

BNB 2014/24 en R.N.G. van der Paardt, aantekening bij HR 6 december 2013, 13/01408, FED 2014/89.

3 HR b december 2013, 13101408, ECLI:NL:HR:2013:1440, r.o. 3.4.2 en r.o. 3.4 uit onderhavig arrest.

4 HR 1 maart 2002, 36.020, ECLI:NL:HR:2002:AD9708.

5 HR 2 december 20T 1, 43.813, ECLI:NL:HR:2011:BU6535.
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3. Beoordeling van de middelen

:3.1. !n cassatie kan vail het volgende 4varden uitgegaan.

3.1.1. Belanghebbende step tegen vergoeding aan prosti-

tuces Icamers ter beschiklcin~; voor cie uitaefenin~; van

(raain)prostitutie in pander waaivan zij eigenaar is.

Voor haar pancic=n in cie gemeente Q en in de ~;emeente

R (hierna: de Vanden) besrhilct zij over cie voor de in de

branche van de prostiturie vereiste, door die gemeentc~n

afgegeven exploitatiever~~tinning~n.

3.1.2. In elk van d~ cxploitatievergunningen zijn naniur-

lijke personen aangewezen die in de pander waarop de

desbetreffendc~ c~xploitatievergunning becrelticing heeft,

de feitelijl~e Ieiding uitoefenen en verantwoordc~lijk zijn

voor de nal~ving van de gestelde voorschriften. De hier-

voor bedoelde, door Uelanghebbende aangewezen, pc~t•-

sonen warm in het onderhavige tijdvalc in dienst van C

Uv (hierna: C), met uitzondering van D (hierna: D). D lian-

delde als ec~nmanszaalc order de naam B (hierna: I3).

3.1.3. C draagt voor eigen rekening en risico zarg vaor

to~zicht en Uewaking, voor onderhoud en schoonmaak

van de kamers en vc~or verschoning van beddengoed en

handdoelcen.

3.2.1. Na vc~rwijzing is in gesrhil of de door belangheb-

bende jegens de prost.ituees verleende prestatie maet

worden aangemerkt als van omzetbelasting vrijgestelde

verhuur van onroerende zalcen in de zin van artilcel 11,

lid 1, aanhef~en letter b, van de Wet op de onizetbelasting

1968. In dit leader l~eeft het Hof de verwijzingsopdi~cht

opgevat in de zin dat het diende to onderzoeken of de

werlczaamheden die her gevolg zijn van de verplichtin-

gen ciie verbonden zijn aan de expinitatievergunning,

rioor de beheerder uitsluitend op grand van een inet de

prostituee op eigen naam en voor eigen relcening geslo-

ten avereenkomst zijn vei'F1C11i.

3.2.2. Het Hof heeft tot de stulcicen van het gelling gere-

kend de op verzae~lc van het Hof door belanghebbende

ov~~rgel~gde #arturen waarop in het onderhavige tijdvak

uit naam van C aan de prosticuees ̀ servicelcosten' ten be-

drage van € 25 inclusic~f otnzc=tbelasting in relcening woc•-

den gebracht.

Het Hof heeft tevens tot de stulcken van let gedin~; gere-

kcnd de op verzoelc van het Hof d~~i• de Inspecteui' OVE'I~

gelegde facturen waarbij B in het onderhavige tijdvak aan

C bedra~en in rekening brarht voor ̀ toezirhthoucicnde

werlczaamheden' met betrelcicing rot pander van belang-

hebbende. Up basis van door de Inspecteur overgelegde

grc~c~tUc~ekkaarten uit de adininistratie van B heeft het

Hof vast~esteld d~3t laaistl~ec~oelde factt~ren door belang-

hel~hende Rijn beiaald.

3.2.:3. Het Hof~heefi vetvolgens order verwijzing naar het

arirsc van de Hoge Raad van I Ill~~ll'[ ZOOZ, nr. 36020,

ECLI:NL:HR:200z:AU9708, BNI3 20Q21141 {hierna: llet ar-

rnst I3N13 20021141), tot uitgangspunt gen~men dat bij be-

talingen nissen ondei~nemers als repel ervan tna~ worden

uitgc~gaan dat die betalingen de tegenwaarde vaar een

prestatie vormen. Uit het arrest van de Hoge Raad van

2 dec~mber 2011, nr. 43813, FGLI:NI,:I-iR:2011:BU6535,

13NI3 2012155 (hierna: het arrest 13NB 2012155), heeft het

Hof afgeleid dat her behoudens tc'~TE'I]~E'wijs c'I'VOOI• maet

wordc~n gehouden dat dc~g~~ne aan wie door ~~c~n onder-

nemer een factuur words uitgereilct waai-in hij wordt ge-

nocmd als degene aan wie de in de facriiur vermelde

prestatic~ is vetricht can waarin hij verplicht wo~•dt te be-

tal~n, de~~ne is aan wie die ondernemer die prestatie

I1~E'~ Vt'ITirlit. Het Hof h~aeft daai-~p oveitivogen dat gelet

op deze ttivee arrester de vraag rijst Welke bewijsregei

moot pmvaIeren nu met Uenelcicing tot de toezichthou-

dende werlczaamheden die B in het nnderh~~vige tijdvalc

in een aantal van de pander h~e!t verricht de afnemer

volg~ns de factuur niet degene is die dc' fartuur hec1ft vol-

ciaan. Het Hof heeft geoordec~ld dat in het onderhavige

geval de bewijsregel uit het arrest BNB 2002!141 voorrang

heeft. Daarbij heeft het Hof' later meewegen dat belang-

hebUende zich op een uitzondering op de hooi'c~regel be-

roepr, to weten een vrijstelling van omzetbelasring. Dit

bracht het Hof tat het oordeel dat, behoudens tegenbe-

wijs, belanghebbende diem re worden aangemerkt als

de afnemer van dc~ door I3 verrichte toezicht~ioudende

werlczaainheden. Naar let oordeel van het Hof heeft be-

langhevbende dit tt~enbewijs niet gel~verd, zodat naar

het oordeel van het Hof aannemelijlc is dat B in het on-

c~erhavige tijdvak werkzaamheden heeft verricht op

~~ond van een met belanghebbend~ gesloten (beheer)

avereenkomst. Bij~;evolg achtte het Hof niet aannemelijlc

dat de werlczaamheden van 13 uitsluitend op grond van

ern door B met de prasritt~c~c~ ~E'SIOt~TI OVf'I'E't'I1ICOII1St Zl)Il

verricht.

3.2.4. Het Hof heeft ten slotte geoordeeld dat oolc C aan-

vullc~nde wc~rkzaamheden o~~ ~•ond van een mc~t belang-

hnbbende gesioten (beh~er)overeenlcomst moet hebben

vc~n-irht, en dat Uij~evolg d~ l~eheerdiensten van C en B

niet uitsluit~nd op fond van een met de prostituee ge-

sloten overeenlcomsr zijn verricht.

:3.3.1. Middc~l l Uc~toogt dat het fiof — in sti-ijd met artilcel

29e AWR — zich niet ~1~1F1 Cie VE1'W1~Zi11~TSOj)Cj11C~lt V~ill 11£'t
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hiervoor in onderdeel 1 verrnelde arrest vein de Hoge

Raad ~hierna: het veiwijzingsarrest) heett gehouden

door zijn oordelen diet to beperkeIl fOi tlt'i a11iWO0I'C~ Off)

de vraag of C in hc~t ond~rhavige tijdvak bc~heerw~rk-

zaainheden je~;ens b~langhebbc~nde lieeit verrirlit inaar

oolc to beoordelen of in het onderhavige tijdvak B als be-

heerd~r .jegc~ns belanghebbende WE'I'~C7.~l~llll~ll'den heeft

verricht.

3.3.2. In artike129e van de AWR is bepaald dat wanneer

de Hoge Raad de uitspraak van hit gemchtshof, d~ recht-

bank of de voorzieningenrechter vernieti~n en de beslis-

sing van de hoofdzaak afl~angt van feiten die Uij de vrae-

gere b~•handeling riot zijn lcomen vast to staan, de Hoge

Raad het geding — tenzij het punter van ondergesrhikte

acrd betr~ft — veitivijst naar eon gererhtshof of c~en recht-

b~~nk, ter verdure behandeling en Ueslissing van de zaak

met inachmeming van de uitspraalc van de Hoge Kaad.

3.3.3. In lief verwijzingsailest heeft de Hogg° Raad — sa-

mengevat — geoordeeld dat indien de voorwaarden

waarondcr vergunning is verlecnd voor de exploitatie

van eon s~lcsinrichting mode omvatten het verrichten

van bepaalde werlczaamheden in het belang van de pros-

t1tUE'E', C~C'7.(' WC'1'iC7.1~1I11~1C'C~E'Il — 1)C'lll)UC~('I1S C~OUl' Cpl' Vt'1'•

gunninghc~uder ce leveren tegenbewijs — Uehomn tot de

door de ver~ninninghouder jegens de prostituee verrirlite

pmstatie en bij de lcaralcterisei-ing daarvan in aanmer-

king inoeteri worden genomen. In dit vei•band lie~f't de

Hoge Rand van belang geacht dat die werkzaanilieden

alleen dan niec lcunnen worden gemkend tot de door de

ver~tnninghouder jegens de prostituc~e verrichte presta-

tie, indien de Ueheerder cieze werkzaamheden uitslui-

tend op groiid van eon iiiet de prostitute geslotc~n over-

eenkomst optiger main en voor eigen rekening verricht

(v~l. rechtsoveitivNging 3.4.4 van het verwijzingsaiz•est).

Voor de beslechting vein het fusser partijen bestaande

gesrhil blijkt derhalve van belan~ to zijn, zo vol~n uit het

verwijzinfisarr~~st, of met betr~lcking tot het verrichtc~n

van vorenbedoelde werlczaamheden goon andem rechts-

betrelcking~~n bestaan dan ttissen ee~i ardor dan bc~1~iI1~;-

~1~li~~I1dL' ~Il C~~ ~1'USLlill~~. De Hoge Raad heeft daaF•om

het gelling v~rwezen om door eon verwijzingshof met in-

achmemingvan datarrest to later bec~ordelen cif de door

belanghebbende jegens de prostituees verrichte prestatie

riot moor omvat dan enlcel de (als vrij~estelde vei•huur

aan to merken) terbesrhikkingstelling van eon lamer in

eon panel waarin prostitutie door de gemeente is toege-

staan.

3.3.4. Het fiof heft beide partijen in de gelegc~nheid ge-

steld oni stellin~;en en (nieuwe~ feiten en omstandighe-

den aan to dragon. Het Hof mocht v~or het antwoord op

de vraag of belanghebbende het in het verwijzingsarresc

bedoelde bewijsv~rn~oeden voldoende Ilec~f't oiltzenuwd,

mode aclit slaan op het — tussen partijen niet in geschil

zijnde — feit dat behalve C in het onderhavige rijdvalc

oalc I~ in de hoedanigheid van beheerder in de pander

(bepaalde) werkzaamheden heeft verricltt. Ook mocht

het Hof onderzoelcen op grond van wellce rechtsbetrelc-

kingen B in het onderhavige tijdvak werkzaamheden in

de pardon heeft verricht. Daarmee is het Hof in het licht

van het van aanvang of bestaande geschilpunt fusser

partijen en het vei•laop van het geding tc~t dan toe, na

verwijzin~; riot buiten de ~~renzen van de reclitsstrijd ge-

tI'E'den noch heft het Hof anderszins het bepaalde in

arrtilcc129~• AWR geschondcln. Middel l faalt derhalve.

3.4.1. Micidc~l2 riclit zirh in de eei•ste plaats tegen de hier-

voor in 3.2.3 weergegeven oordelen van het Hof met het

betoog dat het Hof aan zijn beoordeling ten onrc~rhte het

in het arrest BNB 20021141 neergelegde uitgangspunt van

de Hoge Rand ten gi•ondslag heefr gelegd.

3.4."l. Het middelonderdeel slaagt. Een lceuze tussen de

rc~gels umtr~nt de bewijslastverd~ling die zijn neeigelegd

in het arms[ BNB X0021141 onderscheidenlijk het arrest

BNB 2012155 is riot aan de orde. Bij de l~eoordeling van

de vraag of de door belanghebbende jegens de prostituees

verrichte prestatie riot moor omvat dan enkel de vrijge-

stelde verlitiur van onroerende zaken, can de in dat ver-

band to beoordelen rechtsbetrekkingen van C en B.jegens

belangli~bbende dan wel de prostituees, geldt de vrije be-

wijsleer. Hc~t Hof heefr miskend dat de in het arrest F3NB

20021141 geforinuleerde regel bc~trelcicing he~~i't op het ge-

val waarin nioet worden vastgesteld of de betaling van

eon bedrag de teg~nwaarde (vergoeding~ vormt voor eon

prestatie van eon ondernemer, en riot op het geval

waarin inoet worden bepaald wie de afn~iner van eon

prestarie is. Voai• dat laatste geval heeft de Hoge Raad in

het arrest BNB 2012155 geoordeeld dat het er — behou-

dens tegenbewijs — voor moot worden g~hotiden dat de-

gene aan wie door eon ondc~rnemer ec~n facriiur wordt

uitgerellCt Wdill'lIl ~11~ WOTC~I ~E'I1O~111C~ a1S CIE'~TC'Il~ ~iall Wl@

de in de factuui• ver~nelde prestatie is verricht en waarin

hij verplicht wordt to betalen, degcne is pan wie die on-

dernem~r zijn prc~statie heefr verricht.

Door de in BNB 20021141 neergelegde rechtsregel beslis-

send to achten hec~ft het Hnf eon ~njuiste maatstaf gehan-

tc~ei-d. Het Haf had moc~tc~n b~~oordc~len of de lnspecteur

met cle f~1t.NIl C'll ()II1Standight den dice ~11~ IlPE ft ~i~lll~~-
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voerd hc~t in }3NB 2012155 bedoelde tegenb~~wijs heeft ge-

leverd, en ~o dit niet het geval is, 01~ belanghebbende

daarmee heeft volciaan aan de op haar nistende last het

in rechtsoverwe~ring 3.4.2 van het verwijzingsarrest be-

doelde bewijsvernioeden to ontzenuwen.

3.5. Gelet op hc~tg~ec~n hieIV001' lIl ~.4.Z 1S OV('I'WO~e11,1<an

's Hofs uitspraalc niet in stand blijven. Middel L voor het

overige eii middel 3 behoeven Been beliandc~ling. Verwij-

zing moot volgen.

4. Proceskosten

nc Staatssecretaris zal word~n veroordeeld in de kosten

van het gc~ding in cassatie.

5. Beslissing

De Hoge Rand:

verlclaart het beroep in cassatie gc~grond,

• vernierigt de uitspiaalc van het Hof.

• ver4vijst het geding naar het Gerechtshof' 's-Hertogen-

bosch ter verdere behandeling en Ueslissing van de

zaalc met inachtneming van dii arrest,

• gelast dat cie Staatssecretaris van I~inancien aan be-

Ianghebb~~nd~• vergc~edt h~~t doer dez~~ t~,r zake~ van dc'

Uehandeling van het Ueraep in cassatic~ Uetaaldc~ grit=

fierechC ten bedrage van € 497, en

veroordeelt de Staatssecretaris van Financien in de

lcosten van liet geding in cassatie aan de zijde van be-

langhebbende, vastgesteld op € 990 voor beroepsma-

tig verleende rechtsbijstand.
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