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Onjuist Hofoordeel over matiging boete (1)

ENVATT~NG

23 juli 2013 hee~t een gesprek plaatsgevonden ~uss~n de Inspect~ur en X. Tijdens dit gesprek is aan

een navorderingsaanslag (B/PVV 2010 bekendgemaakt. Sij die aanslag is tevens een boete opgelegd.

oor Hof Den Haag was onder meer in geschil of de inspecteur de boete terecht en tot het juiste beds

~ eeft opgelegd. Het Ho# heeft overwogen dat de boete niet op een zodanige wijze is aangekondigd,

at X een reele mogelijkheid is geboden om een zienswijze Haar voren to brengen, zoals bedoeld in

rtike! 5:53, lid 3, Awb. De aankondiging van de boete is we(iswaar voorafgegaan aan het uitreike

~an het aansiagbiljet, maar gelet op de korte tijdspanne in het gesprek van 23 juii 2013 tussen de

ankondiging en de bekendmaking van de boete, heeft X niet Haar behoren de tijd gehad om inhou

p het boetevoornemen to reageren. Het Hof heeft order meer daaraan de gevolgtrekking verbonden

at een vermindering van de boete met in totaal 40 procent op haar plaats is. Tegen dii oordeel beef_

cassatieberoep ingesteld, maar de Hoge Raad duet dit of met toepassing van artikel 8i Wet R0. D

#aatssecretaris van Financier ~eeft incidenteel cassatieberoep ingested. Hij betoogt dat het oordee

van het Hof o~juist, althans onbegrijpelij#c, is aangezien het Hoof ten onrechte niet als maatstaf heeft

gehanteerd of hij door het niet naleven van artike! 5:53, !id 3, Awb processueel nadeel heeft geleden.

e Hoge Raad oordeelt dat het Hof ten onrechte geen feiten o7` omstandigheden heeft vastgesteld

aarop het kennelijke oordeel dat X nadee! heeft geleden, is gebaseerd (vgl. HR 1 oktober 2004,

0.074, ECLI:NL:HR:2Q04:AR3105). ►~e zaak is verwezen voor ern hernieuwde beoordeling van de hoogte
de boete.

i~G ;

Deze Hoot heeft tevens betrekking op het gelijkluidende arrest van gelijke datum met Hummer 16/00501,
dat achterin deze aflevering in het overzicht Overige rechtspraak en actualiteiten is opgenornen
(NLF 2017/1723).

Handhaving oude lijn

Artil<el 5:53, lid 3, Awb jo. artikelen 67g en 67pa, lid i, AWR betreft het rechfi om voorafgaand aan het
oplegger~ van een vergrijpboete daarvan mededeling to ~ntvangen en to worderi gehoord (hierna ook
het `rationale hoorrecht' genoemd) De Hoge Raad handhaaft in het kader van het rationale hoorrecht

zijn in 2004 uitgezette lijn.~>> In de onderhaviye zaak had de Hoye Raad ook weinig reden om tot een
andere/uitgebreidere beslissing to komen. De Hoge Raad casseert weyens een motiveringsgebrek het
oordeel van het Hof en komt niet toe aan een inhoudelijk oordeel omtrent de werking van het rationale
hoorrecht.

Vergelijkir~g met Europese verdedigingsbeginsel

Het rationale hoorrecht lijkt sterk ap het Europese verdedigingsbegir~sel ~m voorafgaand aan een

belastend besluit to worden gehoord.~2~ Terwijl over het rationale hoorrecht en de uitwerking ervan

[1] HR 30 juni 2017, 16/00501, ECI.I:NL:Hft:2U1 7~ ~ 17C,, r.~ 3.4.1.

[2j Zoals blijkt uit artikel 41 jo. artikel 47, 48 en 51 Handvest van de Grondrerhten van de ~urupese Unie is het Europese

verdedigingsbeginsel breder dan enkel het recht voorafyaand aan bijvoorbeeld een vergrijphoete to worden gehoord;

het betreft bijvoorbeeld oak het inzagerecht. Bovendien ziet het Europese verdedigingsbeginsel ook niet alleen op
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weinig wordt geprorec~eerd, is ever de uitwerking van het Furopese verdedigingsrecht de iaatste

jaren joist wel veel gepr~cedeerd.~3~ De Jurispruder~tie ~mtre~~t deze beid~ rechterl veryelijkend, lijkt

de rechtst~escherming onder f7et Europese verdedigingsbeginsel iets ruimer Ten aanzien van het

rationale hoorrecht is de lijn van de Hoge Raad dat scher~ding kan leiden tot verlaying of vernietiging

van de vergrijpboete. Daarvan is in beginsel enkel sprake wanner de belastingplichtige nadeel heeft

ondervonden.~4~ Zulk nadeel wordt meestal pas aangenomen wannepr naleving van het hoarrecht

zoo hebben geleid tot een layere boete of tot het afzien van de vergrijp6oete. Wanner de boete in

de bezwaarfase wordt gehandhaafd, wordt een dergelijk nadeel meestal r7iet aangenomen.~5~ Under

het Europese verdedigingsbeginsel lijkt schending eerder tot vernietiging to leiden dan tot vErlaging

van een belastend besluit.~6~ Bovendien lijkt de bewijslast minder zwaar. Volgens de Hoge Raad

behaeft de belastingplichtige niet aan to tanen dat zijn inbreng ertoe had geleid dat de Inspecteur

van het belastende besluit had afgezien of een lagere boete had opgelegd. Het gaat erorn dat de

belastingplichtige kan bewijzen dat hij een inbreng had kunnen leveren die voor het vaststellen van

het belastende besluit van belang was en waarvan r~iet kan worden uitgesloten dat deze tot een

besluitvormingspraces met ePn andere afloop had kunnen leiden.~~~

Gelijke rechtsbescherming

Het verschi l is klein, zeker omdat de rechter ook bij schending van het ~uropese verdedigingsbeginsel

niet snel beslist tot vernietiging van de aanslag of boete.~8~ Maar ik vind het relevant, omdat ik mein

dat de rechtsbescherming bij vergrijpboetes dezelfde moet zijn ongeacht op Welke fiscale bepalingen

— pour rationale bepalingen~g~ of rationale bepalingen waarmee uitvoering wordt gegeven aan

Unierecht~~~~ — de vergrijpboete ziet. Nei over het rationale hoc~rrecht weinig wordt geprocedeerd, had

het mij interessant gelel<en als de Hoge Raad deze zaak had aangegrepen om toch ook een opmerking

to maker over de invloed van het Europese verdedigingsbeginsel op het rationale hoorrecht. Dat had

dan door middel van een aparte opmerking gemoeten, Daft gebeurt vaker.~~~]

Om thans bij een (dreigende) vergrijpboete ten aanzien van nationale bepalingen uit bijvoorbeeld de

inkomstenbelasting of de vennoc~tschapsbelasting tPn mir~ste dezelfde rechtsbescherming to genieten

als bij veryrijpboetes die zien op bijvoorbeeld de omzetbelasting, kunnen belastingplichtigen checker

of Unierechtelijke componenten eventueel een ra! spelen bij de boete. In dat kader kan worden gedacht

vergrijpboeten, maar op alle belastende besluiten; bijvoorbeeld naheffings- en navorderingsaanslagen. Mijn root betreft

echter enkel het aspect van het horen in het kader van de vergrijpboete,

[3j Bi~voorbeeld MvJ 18 december 2008, C-349/07 (Soprope); NvJ 3 juli 2014, C-124/13 (Kamino/Datema); HR 19 februari 2016,

14/U6588, ECLI:NL:HR~2016:255, etc.

~4J Conform artikel E,:2? Awb

[5] Zie ook HR 1 oktoher 2004, 40.074, ECLI:NL:HR:2004:AH3105.

[6] HvJ 3 juli 2014, C-129/13 (Kamino/Daterna}. lk schrijf opzettelijk lijkt, omdat het per zaak aan de rationale rechter is to

oordelen wat de schending van het verdedigirigsbeginsel tot gevolgen heeft.

[7] HR 26juni 2015, 10/02774. ECLI:NL:HR 2015:1656, einduitspraak Kamino/Uatema.

[8] Vgl. HR 19 februari 2016, 14/0658 , ECLI:NL:HR:2016:255 (geen vemietigmg) met HR 2 juni 2017,

16/03921, ECLI:NL~HR:2U17:959, NLF ?.Ol l/1575, met nc~ot van Ue Wit en Hof Den Bosch 18 maart 2016,

14/OU469, ECLI:NL GHSHE~2015:y90 (wel ver~iietiging).

[9] Denk bijvoorbeeld aan pie hypotheekrenteaftrek eigen woning.

[10] Zuals douanerechten en omzetbelasting.

[11 j Zie bijvoorbeEld HR 29 april 2011, 09/05158, ECLI:NL:HR.2011 BN9685, r.o. 5.2.9.
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a~3n toepassinc~ van de Anti-o~~tgaansrichtlijn~ ~ l~ of de EU-vrijhederi voor personen, goederen vestiging

en kapitaaL[~ 
3~

Lisa van Esdonk-~angaar~s
Hertoghs advocates

Arrest gewezen op het beroep in cassatie van [X1] to [Z] (hierna: belanghebbende) teyen de uitspraak
van het Gerechtshof Den Haag van 23 december 2015, nr. BK 15/00238, op het hoger beroep van
belanghebbende tegen een uitspraak van de Rechtbank Den Haag (nr. SGR 14/3625) betreffende de aan
belanghebbende ter zake van het jaar 2010 opgelegde boete. De uitspraak van het Hof is aan dit arrest
gehecht.

1 Geding in cassatie

Belanghebbende heeft tegen 's Hofs uitspraak beroep in cassatie ingesteld.

De Staatssecretaris van Financien heeft een verweerschrift ingediend. Hij heeft tevens incidenteel
beroep in cassatie ingesteld.

Het beroepschrift in cassatie en het geschrift waarbij incidenteel beroep in cassatie is ingesteld, zi~n aan
dit arrest gehecht en makes daarvan deel uit.

Belanghebbende heeft schriftelijk een zienswijze amtrent het incidentele beroep naar voren gebracht.
2 C3eoordeling van het in het principale beroep voorgestelde middel

Het middel kan r~iet tot cassatie leiden. Dit behoeft, gezien artikel 81, lid 1, van de Wet op de rechterlijke
organisatie, gees n~dere motivering, nu het middel niet noopt tot beantwoording van rechtsvragen in het
betang van de rechtseenheid of de rechtsontwikkeling.
3 Beoordeling van het in het incidentele beroep voorgestelde middel

3.1.

In cassatie kan van het volgende worden uitgegaan.

3.1.1.

Op 23 juli 2013 heeft eery gesprek plaatsgevonden tussen de Inspecteur en belanghebber~de. Tijdens
dit gesprek is aan r~elanghebbende een navorderingsaanslag in de inkomstenbelasting/premie
vall<sverzekeringeri over het jaar 2010 bekendgemaakt. Bij die aanslag is tevens een boete opgelegd.

3.2.1.

Voor het Hof was onder meer in geschil of de Inspecteur de boete terecht en tot het juiste bedrag heeft
opgelegd.

3.2.2.

Het Hof heeft overwogen dat de boete niet op een zodanige wijze is aangekondigd, dat belanghebbende
een reele n~oyelijkheid is geboden om een zienswijze naar voreri to brengen, zoals bedoeld in artikel
5:53, lid 3, Awb De aankondiging van de boete is weliswaar voorafgegaan aan het uitreiken van het
aanslagbiljet, rl~aar gelet op de korte tijdspanne in het gesprek van 23 ju{i 2013 tussen de aankondiging
en de bekendmaking van de boete, heeft belanghebbende niet naar behoren de tijd gehad om inhoudelijk
op het boetevaornemen to reageren. Het Hof heeft onder meer daaraan de gevolgtrekking verbonden dat
een vermindering van de boete met in totaal 40 percent op haar plaats is.

3.3.

jl'L] Richtlijn 2016/1 164 van 12 juli 2016.

[13] Artikel 3, lid 2, VWFU ja. artikel 21, 26, 28 en titels IV en V VWEU, ja. artikel 45 en 51 Eiandvest van de groncirecf~ten van de

Europese Unie.
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Teyen het hiervoor in :i 2 2 weergegeven oordeel, inhoudendP dat d~ boete n~~e1 worcien verminderd

vanwege srhending van artikel 5 53, lid '3, Awb, richt zich hit middel. Het betoogt dat 's Hofs oordeel
onjuist, althans onbegrijpelijk, is aangezien hf:t Hof ten onrechte niet als maatstaf heeft gehanteerd of

belanghebbende door het niet-naleven van artikel 5:53, lid 3, Awb processueel nadeel heeft geleden.

3.4.7 .

In voormeld oordeel ligt beslaten het oordeel van het Hof dat bij het bepalen van de hoogte van dP

boete er rekening rY~ee moet worden gehouden dat befanghebbende enig nadeel heeft geleden door

de niet-naleving vary het bepaalde in artikel 5:53, lid 3, Awb. Voor zover het middel rich hiertegen keert,

slaagt het aangezien het Haf Been feiten of omstandigheden heeft vastgesteld waarop het kennelijke

oordeel dat belanghebbende enig nadeel heeft geleden, is gebaseerd (vgl. HR 1 oktober 2004, nr. X0074,
ECLf:NL:HR:2004:AR31 U5, BNB ?.005/40).

3.4.2.

Verwijzing moet volgen voor een hernieuwde beoordeling van de hoogte van de boete.
4 Proceskosien

De Hoge Raad acht geen termen aanwezig voor een veroordeliny in de proceskosten.
5 Beslissing

De Hoge Raad:

verklaart het principals beroep in cassatie van belanghebbende ongegrond,

verklaart het incidentele beroep in cassatie van de Staatssecretaris van Financien gegrond,

vernietigt de uitspraak van het Hof, voor zover het betreft de verminderir~g van de aan belanghebhende
opgelegde vergrijpboete tot 30 percent van de nagevorderde belasting, en

verwijst het geding Haar het Gerechtshof Ar~~sterdam ter verdere behanc~eling en beslissing van de zaal<
met inachtnei~ing van dit arrest.

Dit arrest is gewezen door de vice-president R.J. Koopman als voorzitter, en de raadsheren M.A. Fierstra
en Th. Groeneveld, in tegenwoordigheid van de waarnemend griffier F. Treuren, en in het openbaar
uitgespr~ken op 30 juni 2017.
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