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Samenvatting

Tussenuitspraak geheimhoudingskamer na verwijzing HR 18 december 2015, nr. 14/04143, NTFR 2016/350.

De inspecteur heeft ten aanzien van belanghebbende een informatiebeschikking genomen die betrekking heeft op de jaren 2006 en verder. De inspecteur
heeft zich op geheimhouding beroepen voor een aantal stukken in het controledossier en een intern memo. De geheimhoudingskamer overweegt dat bij een
procedure over een informatiebeschikking het belang van de inspecteur bij geheimhouding anders moet worden gewogen dan wanneer, na het
onherroepelijk worden van de informatiebeschikking, belastingaanslagen zullen zijn opgelegd. Meer gewicht dient te worden toegekend aan het belang van
de inspecteur om belanghebbende niet bekend te maken met de informatie waarover de inspecteur beschikt. Dit kan immers ertoe leiden dat
belanghebbende de door hem te verstrekken informatie daarop afstemt en wordt het doel van de informatiebeschikking (het verkrijgen van informatie van
belanghebbende) teniet gedaan. De geheimhoudingskamer komt tot het oordeel dat het verzoek van de inspecteur om geheimhouding van (delen van)
stukken deels gerechtvaardigd is.

(Verzoek grotendeels toegewezen.)

Commentaar

Deze tussenuitspraak van de geheimhoudingskamer volgt na het verwijzingsarrest HR 18 december 2015, nr. 14/04143, NTFR 2016/350. In dat arrest
besliste de Hoge Raad onder meer dat in de bezwaar- of (hoger) beroepsfase tegen een informatiebeschikking, tot de op de zaak betrekking hebbende
stukken in de zin van art. 7:4 Awb en art. 8:42 Awb behoren: ‘alle stukken die een rol hebben gespeeld bij de besluitvorming van de inspecteur met
betrekking tot die informatiebeschikking’. Daartoe kunnen – aldus de Hoge Raad – ook stukken uit een controledossier en een – ten behoeve van de
behandeling van het bezwaar opgesteld – intern memo behoren (vgl. HR 29 juni 2012, nr. 11/00551, NTFR 2012/1635). Wel kan de inspecteur – indien
daarvoor gewichtige redenen zijn – met toepassing van art. 8:29 Awb weigeren stukken, of gedeelten daarvan, over te leggen dan wel deze alleen aan de
rechter ter kennis te brengen.

In het onderhavige geval heeft de geheimhoudingskamer zich vervolgens uitgelaten over de vraag of sprake is van gewichtige redenen die rechtvaardigen dat
de inspecteur weigert het integrale, ongeschoonde controledossier, inclusief intern memo, te overleggen aan belanghebbende. Daarbij dient het belang van
de inspecteur bij geheimhouding te worden afgewogen tegen het belang van belanghebbende bij onbeperkte kennisneming van de op de zaak betrekking
hebbende stukken. Slechts indien de aangevoerde redenen van de inspecteur aanzienlijk zwaarder wegen dan het belang van belanghebbende, is sprake van
gewichtige redenen die geheimhouding rechtvaardigen (vgl. Rechtbank Zeeland-West-Brabant 4 februari 2016, nr. 15/2273, NTFR 2016/1129).

De geheimhoudingskamer overweegt dat in geval van een informatiebeschikking bovengenoemde belangenafweging anders dient plaats te vinden dan in een
procedure tegen de belastingaanslagen zelf. In dat laatste geval zal de inspecteur een belanghebbende in beginsel volledig op de hoogte moeten brengen van
alle informatie die hem bij zijn besluitvorming ter beschikking heeft gestaan. Bij een informatiebeschikking dient daarentegen meer gewicht te worden
toegekend aan het belang van de inspecteur om belanghebbende niet bekend te maken met informatie waarover de inspecteur beschikt. Anders zou dat
volgens de geheimhoudingskamer tot gevolg kunnen hebben dat de belanghebbende de door hem te verstrekken informatie daarop afstemt en wordt het
doel van de informatiebeschikking teniet gedaan. Het onderscheid dat hier wordt gemaakt tussen een procedure over de aanslag en een procedure over de
informatiebeschikking vind ik op zich begrijpelijk, zij het dat ik meen dat de geheimhoudingskamer – ook als het gaat om een procedure over de
informatiebeschikking – zeer terughoudend dient om te gaan met het geheim houden van informatie voor belanghebbende. Ik meen dat het uitgangspunt
immers altijd dient te zijn dat een belastingplichtige recht heeft op alle stukken die een rol hebben gespeeld bij de besluitvorming van de inspecteur. Of het nu
gaat om een besluit in de vorm van een informatiebeschikking of in de vorm van een aanslag.

Het lijkt erop dat de geheimhoudingskamer deze terughoudendheid in het geheim houden van informatie voor de belanghebbende ook in acht neemt door te
concluderen dat de inspecteur alsnog grote delen van het controledossier moet overleggen. Overigens behoudt de inspecteur de mogelijkheid om te
volharden in zijn weigering tot overlegging van de desbetreffende stukken. Wel kan de rechter daaraan – overeenkomstig art. 8:31 Awb – processuele



gevolgen verbinden die hij passend acht (vgl. HR 18 december 2015, nr. 15/01348, NTFR 2016/352). Zo kan de rechter de belanghebbende bijvoorbeeld
in het gelijk stellen of een verzwaarde bewijslast toepassen bij de inspecteur.

Voor zover de geheimhoudingskamer tot het oordeel is gekomen dat het verzoek om geheimhouding van (delen) van stukken wel gerechtvaardigd is, lijkt
het met name te gaan om stukken en/of aantekeningen die verband houden met intern overleg en beraad. Overeenkomstig art. 8:29, lid 4, Awb vervalt voor
de inspecteur de verplichting om deze stukken te overleggen in de procedure.
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