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Samenvatting

Een rederij heeft twee overeenkomsten met de gemeente gesloten over de heffing van toeristenbelasting. In deze overeenkomsten is
voor de jaren 2011 en 2012 bepaald hoeveel personen in Marken verblijven en wordt voor dat geschatte aantal personen de
toeristenbelasting berekend naar het geldende tarief van € 0,50. In de overeenkomsten is bepaald dat geen rechtsmiddelen mogen
worden ingesteld.

Nadat voor de jaren 2011 en 2012 aanslagen toeristenbelasting zijn opgelegd, stelt de rederij een vordering in bij de burgerlijke rechter.
De rederij vordert een verklaring voor recht dat de overeenkomsten nietig zijn in de zin van art. 3:40 BW. De rederij stelt dat de
overeenkomsten strekken tot een door art. 223 Gemeentewet verboden afdracht op aangifte, dat de belastingplichtige toerist de
mogelijkheid wordt onthouden een rechtsmiddel in te stellen tegen de toeristenbelasting, dat de verordening een fixatie van de
toeristenbelasting niet toestaat en dat de overeenkomsten leiden tot heffing van dubbele belasting van dezelfde personen voor hetzelfde
feit. De rederij stelt dat alleen de civiele rechter bevoegd is te oordelen over de gevorderde nietigverklaring van de overeenkomst en
betoogt dat de belastingrechter niet de bevoegdheid toekomt tot het uitspreken van een verklaring van recht in verband met de toetsing
aan art. 3:40 BW.

De Hoge Raad oordeelt evenals het hof dat uitsluitend de belastingrechter bevoegd is te oordelen over het geschil omtrent de
aanslagen toeristenbelasting. Daarbij overweegt de Hoge Raad dat het niet ter vrije bepaling van partijen staat of de burgerlijke rechter
dan wel de belastingrechter bevoegd is van een geschil kennis te nemen. De Hoge Raad merkt op dat de belastingrechter in het kader
van een fiscaal besluit mede kan nagaan of een daaraan ten grondslag liggende overeenkomst rechtsgeldig is en in die toetsing ook
art. 3:40 BW kan betrekken.

Commentaar

De rederij stelt zich op het standpunt dat de burgerlijke rechter moet oordelen over de vraag of de overeenkomsten nietig zijn in de zin
van art. 3:40 BW. In art. 3:40 BW is bepaald: ‘Een rechtshandeling die door inhoud of strekking in strijd is met de goede zeden of de
openbare orde, is nietig.’

De Hoge Raad oordeelt dat uitsluitend de belastingrechter bevoegd is tot beoordeling van de juistheid van de aanslagen
toeristenbelasting. Dat geldt ook indien die aanslagen worden bestreden met de stelling dat de daaraan ten grondslag liggende
overeenkomsten nietig zijn op gronden ontleend aan het burgerlijk recht. Het oordeel van de Hoge Raad dat de belastingrechter ook art.
3:40 BW in zijn oordeel kan betrekken is niet nieuw. In HR 9 december 2005, nr. 41.117, NTFR 2005/1672) toetste de belastingkamer
of een overeenkomst nietig was in de zin van art. 3:40, lid 1, BW.

Ten aanzien van het argument van de rederij dat bij de belastingrechter geen verklaring van recht kan worden gevorderd, oordeelde de
Hoge Raad dat dat in het onderhavige geval geen grond oplevert voor aanvullende rechtsbescherming door de burgerlijke rechter. De
Hoge Raad sluit met dit oordeel aan bij het civiele arrest van 21 april 2006, ECLI:NL:HR:2006:AU4548, NJ 2006/271 (Abacus/De
Staat). In dit arrest oordeelde de Hoge Raad dat de civiele rechter niet bevoegd is een verklaring van recht te geven over de uitleg van
een overeenkomst die de belanghebbende met de Belastingdienst heeft gesloten omdat daarmee wordt geoordeeld over de
bevoegdheid van de inspecteur om een aanslag schenkbelasting op te leggen. Dat oordeel is aldus de Hoge Raad voorbehouden aan
de belastingrechter. De Hoge Raad overweegt dat het gesloten stelsel van rechtsbescherming in het belastingrecht eisers niet de
mogelijkheid biedt bij de belastingrechter een verklaring voor recht gevorderd te krijgen over de uitleg van de overeenkomst. Het
gesloten stelsel laat slechts toe het standpunt van de inspecteur ter toetsing aan de rechter voor te leggen indien de inspecteur de daad
bij het woord voegt, aldus dat hij conform zijn uitleg van de overeenkomst een (navorderings)aanslag schenkingsrecht oplegt. De Hoge
Raad oordeelt dat deze door de wetgever gewilde beperking niet een rechtstekort oplevert waarin door de burgerlijke rechter zou
moeten worden voorzien.

De Hoge Raad blijft in dit arrest aldus bij de ingeslagen weg. Het gesloten stelsel van rechtsbescherming werkt door in het civiele recht
zodat in het onderhavige geval geen verklaring van recht bij de burgerlijke rechter kan worden gevorderd. Van geval tot geval zal moeten
worden beoordeeld welke rechter bevoegd is. De Hoge Raad overweegt expliciet dat ‘in het onderhavige geval’ geen grond is voor
aanvullende rechtsbescherming door de burgerlijke rechter. Daaruit volgt dat er nog steeds gevallen zijn waarin de burgerlijke rechter
bevoegd is.



[1] Mr. A.J.C. Perdaems is (cassatie)advocaat bij Hertoghs advocaten-belastingkundigen.

Bron: http://www.ndfr.nl/link/NTFR2017-1966
Datum: 24-8-2017 14:30:32

Alle rechten voorbehouden. Alle auteursrechten en databankrechten van deze tekst worden uitdrukkelijk voorbehouden. Deze rechten berusten bij Sdu Uitgevers.
Niets uit NDFR mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij
elektronisch,mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.
All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical,
photocopying, recording or otherwise, without the publisher’s prior consent.

http://www.ndfr.nl/link/NTFR2017-1966

