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Samenvatting

Belanghebbende heeft inkomsten als gastouder niet in zijn aangifte aangegeven. De inspecteur heeft een navorderingsaanslag opgelegd. De inspecteur heeft de gegevens daarvoor gehaald
uit een database van de Belastingdienst Toeslagen. Bij Hof Arnhem-Leeuwarden (12 juli 2016, nr. 15/01535, NTFR 2016/2215) heeft de inspecteur schermprints van gegevens uit de
database overgelegd waaruit de inkomsten van belanghebbende blijken. Volgens het hof is de database slechts aan te merken als een op de zaak betrekking hebbend stuk voor zover
daarin informatie met betrekking tot belanghebbende is opgenomen. Met de overgelegde schermprints uit het bestand heeft de inspecteur voldaan aan zijn verplichting de op de zaak
betrekking hebbende stukken over te leggen. De Hoge Raad zet in dit arrest uiteen waarop art. 8:42 Awb moet worden toegepast in gevallen waarin gegevens worden beheerd in een
computersysteem. Tot de over te leggen stukken behoren alle stukken die de inspecteur ter beschikking staan of hebben gestaan en die van belang kunnen zijn voor de beslechting van
het geschil. Dit zijn ook de stukken die pas in de loop van het (hoger) beroep ter beschikking van de inspecteur zijn gekomen. Ook de stukken die de inspecteur wél ter beschikking
hebben gestaan, maar die hij niet heeft gebruikt ter onderbouwing van het besluit, vallen daaronder. Als een stuk passages bevat die op de zaak betrekking hebben, is dit stuk als geheel
een op de zaak betrekking hebbend stuk. De verplichting van art. 8:42 Awb geldt ook voor in elektronische vorm vastgelegde gegevens. Gegevens die worden verwerkt of beheerd in
databases hebben alleen op de zaak betrekking voor zover zij van belang en raadpleegbaar zijn met het oog op de aan de orde zijnde zaak. Deze gegevens kunnen in de vorm van een
afdruk ter beschikking worden gesteld. Gelet op deze uiteenzetting acht de Hoge Raad het hofoordeel juist dat de database van de Belastingdienst Toeslagen slechts een op de zaak
betrekking hebbend stuk is voor zover daarin informatie met betrekking tot belanghebbende is opgenomen.

Feiten

3.1. In cassatie kan van het volgende worden uitgegaan.

3.1.1. Belanghebbende heeft in het jaar 2007 als gastouder inkomsten genoten voor de opvang van zijn kleinkinderen. In zijn aangifte voor de inkomstenbelasting/premie
volksverzekeringen (hierna: IB/PVV) voor het jaar 2007 heeft belanghebbende deze inkomsten niet aangegeven.

3.1.2. De Inspecteur heeft ter zake van deze inkomsten IB/PVV nagevorderd. De gegevens die de Inspecteur aan deze navordering ten grondslag heeft gelegd, zijn afkomstig uit een
computerbestand van de Belastingdienst/Toeslagen waarin informatie is opgenomen met betrekking tot aangevraagde en uitbetaalde kinderopvangtoeslagen, waaronder gegevens
betreffende aan gastouders uitbetaalde bedragen. Het desbetreffende computerbestand (hierna: het bestand) is ter beschikking gesteld aan de Inspecteur.

3.1.3. Het bestand is een gegevensbestand (database), vervaardigd in Microsoft Access, dat gegevens van circa zeventigduizend belastingplichtigen bevat. De navorderingsaanslag is
gebaseerd op informatie die volgens de Inspecteur in het bestand is opgenomen en betrekking heeft op belanghebbende. Bij het Hof heeft de Inspecteur zogeheten schermprints van
gegevens uit het bestand overgelegd waaruit volgens hem blijkt dat aan belanghebbende in 2007 € 14.471 is betaald voor zijn werkzaamheden als gastouder.

Geschil

3.2.1. Het Hof heeft aannemelijk geacht dat in het bestand de informatie met betrekking tot belanghebbende is opgenomen zoals die is vermeld op de door de Inspecteur overgelegde
schermprints. Het Hof heeft in dit verband geoordeeld dat het bestand slechts is aan te merken als een op de zaak betrekking hebbend stuk in de zin van artikel 8:42, lid 1, Awb, voor
zover daarin informatie met betrekking tot belanghebbende is opgenomen. Aangezien de Inspecteur de schermprints met daarop de informatie die betrekking heeft op belanghebbende
heeft overgelegd en niet aannemelijk is dat de Inspecteur verzuimd heeft andere stukken over te leggen, heeft de Inspecteur volgens het Hof voldaan aan de op grond van artikel 8:42,
lid 1, Awb op hem rustende plicht.

3.2.2. Het Hof heeft voorts geoordeeld dat de in het bestand opgenomen informatie met betrekking tot de inkomsten die belanghebbende als gastouder heeft genoten, een nieuw feit
vormt in de zin van artikel 16, lid 1, AWR.

3.2.3. Op grond van zijn hiervoor in 3.2.1 en 3.2.2 weergegeven oordelen heeft het Hof de navorderingsaanslag gehandhaafd.

3.3. De klachten richten zich onder meer tegen de hiervoor in 3.2.1 weergegeven oordelen van het Hof. In zoverre doen de klachten vragen rijzen over de wijze waarop artikel 8:42, lid
1, Awb moet worden toegepast in gevallen waarin de gegevens waarop de inspecteur zijn beslissingen baseert, zijn verwerkt, bewaard en beheerd in een computersysteem.

Rechtsoverwegingen

3.4.1. Naar aanleiding hiervan wordt vooropgesteld dat artikel 8:42, lid 1, Awb ertoe strekt dat de gegevens die van belang zijn voor de beoordeling van het in beroep bestreden besluit
van de inspecteur aan de rechter – en de wederpartij – beschikbaar worden gesteld. De in die bepaling neergelegde verplichting heeft ten doel te waarborgen dat een geschil over een
door de inspecteur genomen besluit wordt beslecht op basis van alle relevante feitelijke gegevens die aan de inspecteur ter beschikking staan, zodat de belanghebbende zich daarover
kan uitlaten en de rechter daarmee bij zijn beoordeling rekening kan houden (vgl. de onderdelen 2.25 tot en met 2.35 van de gemeenschappelijke bijlage bij de conclusie van de
Advocaat-Generaal).

3.4.2. Verder worden vooropgesteld de uitgangspunten vermeld in rechtsoverweging 2.3.2 van het arrest van de Hoge Raad van 10 april 2015, nr. 14/01189, ECLI:NL:HR:2015:874,
BNB 2015/129 (red. NTFR 2015/1302), en de aldaar aangehaalde rechtspraak. In aanvulling daarop wordt het volgende overwogen: i) Tot de op grond van artikel 8:42, lid 1, Awb over
te leggen stukken behoren alle stukken die de inspecteur ter raadpleging ter beschikking staan of hebben gestaan en die van belang kunnen zijn voor de beslechting van de (nog)
bestaande geschilpunten. Tot de door de inspecteur over te leggen stukken behoren niet stukken die zich bevinden onder derden (bijvoorbeeld het Openbaar Ministerie) en die niet aan
hem zijn verstrekt, ook al is hij bekend met het bestaan daarvan (vgl. HR 12 juli 2013, nr. 11/04625, ECLI:NL:HR:2013:29, BNB 2013/226 (red. NTFR 2013/1801), rechtsoverweging
3.3.1.3). ii) Een redelijke, met de hiervoor in 3.4.1 omschreven strekking van artikel 8:42, lid 1, Awb strokende, uitleg van die bepaling brengt mee dat de daarin opgenomen
verplichting tot overlegging van stukken zich ook uitstrekt tot stukken die pas in de loop van het beroep of hoger beroep ter beschikking van de inspecteur zijn gekomen. Indien
dergelijke stukken ter beschikking van de inspecteur komen na afloop van de in artikel 8:42 Awb bedoelde termijn, dient hij deze alsnog onverwijld aan de rechter toe te zenden. iii) Tot
de op de zaak betrekking hebbende stukken behoren niet slechts de stukken die de inspecteur heeft gebruikt ter onderbouwing van zijn besluit. Daartoe behoren in beginsel ook
stukken als hiervoor onder i) en ii) bedoeld die de inspecteur wel ter beschikking staan of hebben gestaan maar die hij niet heeft gebruikt ter onderbouwing van zijn besluit.
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Stukken die de inspecteur wel heeft gebruikt ter onderbouwing van zijn besluit, maar die voor de beoordeling van de zaak door de rechter niet (langer) van belang zijn, behoren niet tot
de op de zaak betrekking hebbende stukken. Dit is bijvoorbeeld het geval ten aanzien van stukken die betrekking hebben op een element van de aanslag dat in beroep niet (meer) ter
discussie staat. iv) Als een stuk passages bevat die op de zaak betrekking hebben, is dit stuk als geheel een op de zaak betrekking hebbend stuk. De verplichting om dit stuk over te
leggen, ziet daardoor niet slechts op de voor de beoordeling van de zaak relevante passages. v) Ook ten aanzien van hetgeen hiervoor onder i tot en met iv is overwogen geldt hetgeen is
neergelegd in overweging 2.3.2 van het arrest van de Hoge Raad van 10 april 2015, nr. 14/01189, ECLI:NL:HR:2015:874, BNB 2015/129 (red. NTFR 2015/1302): indien de inspecteur
verzuimt te voldoen aan de verplichting om op de zaak betrekking hebbende stukken over te leggen is het op grond van artikel 8:31 Awb aan de rechter om daaruit de gevolgtrekkingen
te maken die hem geraden voorkomen. Dit voorschrift staat toe dat de rechter onder omstandigheden de gevolgtrekking maakt dat voorbijgegaan moet worden aan dit verzuim. Beslist
de rechter niet aanstonds aan het verzuim voorbij te gaan, dan mag hij over de toepassing van artikel 8:31 Awb niet beslissen alvorens partijen in de gelegenheid te hebben gesteld zich
daarover uit te laten.

3.4.3. Gelet op de hiervoor in 3.4.1 omschreven strekking van artikel 8:42, lid 1, Awb is de in die bepaling neergelegde verplichting om de voor de beoordeling van de zaak van belang
zijnde gegevens over te leggen niet beperkt tot op papier vastgelegde gegevens. Die verplichting ziet ook op in elektronische vorm vastgelegde, op de zaak betrekking hebbende
gegevens, waaronder begrepen grafische weergaven en afbeeldingen, die – op papier of in andere vorm – leesbaar of anderszins waarneembaar kunnen worden gemaakt (vgl. HR 20
december 2013, nr. 12/02985, ECLI:NL:HR:2013:1776, BNB 2014/58 (red. NTFR 2014/699), en HR 14 juni 2016, nr. 14/02293, ECLI:NL:HR:2016:1174, NJ 2016/284, alsmede
CBb 13 juli 2011, nr. AWB 10/960, ECLI:NL:CBB:2011:BR1384). Deze in elektronische vorm vastgelegde gegevens moeten worden gerekend tot de stukken in de zin van artikel
8:42, lid 1, Awb. Tot die stukken behoren daarentegen in beginsel niet softwareprogramma’s en andere elektronische systemen voor gegevensopslag, -bewerking, -verwerking of -
beheer, aangezien dergelijke programma’s en systemen als zodanig geen op een zaak betrekking hebbende gegevens plegen te bevatten.

3.4.4. Voor de beantwoording van de vraag welke gegevens die in de hiervoor in 3.4.3 bedoelde elektronische systemen worden opgeslagen, bewerkt, verwerkt of beheerd, dienen te
worden overgelegd, biedt het wettelijke begrip ‘op de zaak betrekking hebbende stukken’ geen duidelijke maatstaf. Het begrip ‘bestand’ kan niet een zodanige afbakening bieden, omdat
relevante gegevens kunnen zijn verspreid over vele bestanden, die bovendien een dynamisch karakter kunnen hebben.

Gelet op het vorenstaande en uitgaande van de hiervoor in 3.4.1 weergegeven strekking van artikel 8:42, lid 1, Awb, heeft voor gegevens die worden opgeslagen, bewerkt, verwerkt of
beheerd in systematische gegevensverzamelingen (databases) te gelden dat zij in beginsel alleen op de zaak betrekking hebben voor zover zij van belang en raadpleegbaar zijn met het
oog op de aan de orde zijnde zaak. Deze gegevens vormen het op de zaak betrekking hebbende ‘stuk’, dat in de vorm van een afdruk of op een andere geschikte wijze ter beschikking
moet worden gesteld. Daarbij is niet van belang of de desbetreffende gegevens worden ‘opgehaald’ uit één bestand of uit meer bestanden.

Het hiervoor overwogene ziet op systematische gegevensverzamelingen; een in een computersysteem opgeslagen tekstbestand – zoals een brief of een rapport – moet in zijn geheel als
één stuk worden aangemerkt.

3.4.5. Het hiervoor in 3.4.1 tot en met 3.4.4 overwogene brengt niet mee dat de inspecteur op grond van artikel 8:42, lid 1, Awb verplicht is buiten de hem reeds ter beschikking
staande of gestaan hebbende stukken, alsnog nadere gegevens te vergaren en over te leggen die relevant kunnen zijn voor de beoordeling door de rechter van het aan hem voorgelegde
geschil (vgl. HR 8 april 2005, nr. 40.052, ECLI:NL:HR:2005:AT3409, BNB 2005/185 (red. NTFR 2005/479), rechtsoverweging 3.1, en HR 12 juli 2013, nr. 11/04625,
ECLI:NL:HR:2013:29, BNB 2013/226 (red. NTFR 2013/1801), rechtsoverweging 3.3.1.3).

3.5.1. Het Hof heeft aan zijn hiervoor in 3.2.1 weergegeven oordeel dat het bestand slechts is aan te merken als een op de zaak betrekking hebbend stuk voor zover daarin informatie
met betrekking tot belanghebbende is opgenomen, ten grondslag gelegd dat het bestand een computerbestand is waarin min of meer willekeurige informatie is samengebracht van
personen die geen andere overeenkomst hebben dan dat zij in de desbetreffende jaren als gastouder inkomsten hebben genoten. De overige informatie die in het bestand is opgenomen,
hangt derhalve niet samen met de informatie die betrekking heeft op belanghebbende, en deze laatste informatie wordt ook niet in enigerlei mate minder begrijpelijk of inzichtelijk
zonder kennisname van de overige in het bestand opgenomen informatie, aldus het Hof.

Gezien het hiervoor in 3.4.4 overwogene geven deze oordelen niet blijk van een onjuiste opvatting van het begrip op de zaak betrekking hebbende stukken.

3.5.2. ’s Hofs oordeel dat aannemelijk is dat de door de Inspecteur overgelegde schermprints de informatie weergeven die met betrekking tot belanghebbende is opgenomen in het
bestand, berust op de aan het Hof voorbehouden waardering van de bewijsmiddelen en kan in cassatie slechts op begrijpelijkheid worden getoetst. Onbegrijpelijk is dat oordeel niet,
ook niet – mede gelet op hetgeen hiervoor in 3.4.5 is overwogen – voor zover daarin besloten ligt dat hetgeen belanghebbende heeft gesteld omtrent onjuistheden in de door de
Inspecteur overgelegde schermprints en omtrent de datum waarop het bestand is samengesteld en aan de Inspecteur is verstrekt, niet ertoe noopt van de Inspecteur te verlangen dat hij
nadere gegevens uit het bestand vergaart en overlegt.

3.5.3. Op grond van hetgeen hiervoor in 3.5.1 en 3.5.2 is overwogen, falen de klachten voor zover zij zich richten tegen de hiervoor in 3.2.1 vermelde oordelen van het Hof.

3.6. Voor zover de klachten zich richten tegen het hiervoor in 3.2.2 vermelde oordeel van het Hof falen zij op de gronden vermeld in de onderdelen 5.18, 5.19 en 5.22 van de conclusie
van de Advocaat-Generaal.

4. Ambtshalve aanwezig bevonden grond voor vermindering van de boete

In deze zaak is beroep in cassatie ingesteld op 19 augustus 2016. Het tijdsverloop sindsdien tot het moment dat de Hoge Raad in deze zaak arrest wijst, levert wat de
cassatieprocedure betreft een overschrijding op van de redelijke termijn met meer dan zes maanden maar niet meer dan twaalf maanden. De Hoge Raad zal om die reden de boete verder
verminderen met tien percent.

(Volgt ongegrondverklaring, vernietiging van de hofuitspraak voor zover betrekking op de boete, en vermindering van de boete.)

Conclusie van de advocaat-generaal

2.25. In de Memorie van Toelichting bij de wijziging van de Awb (voltooiing eerste fase herziening rechterlijke organisatie) is over de op de zaak betrekking hebbende stukken als
bedoeld in het huidige artikel 8:42, eerste lid, van de Awb opgemerkt:

Artikel 6.2.0, derde lid, van de Awb (thans artikel 6:4 van de Awb, A-G) bepaalt, dat het instellen van beroep op een administratieve rechter geschiedt door het indienen van een
beroepschrift bij de rechter. Op grond van artikel 6.2.7 zal de rechtbank een ontvangstbevestiging aan de indiener van het beroepschrift moeten zenden en zal zij het bestuursorgaan dat
het bestreden besluit heeft genomen, van het ingestelde beroep zo spoedig mogelijk op de hoogte dienen te stellen. Tenzij het de rechtbank reeds aanstonds blijkt dat het beroep
kennelijk (on)gegrond dan wel kennelijk niet-ontvankelijk is, dan wel dat zij kennelijk onbevoegd is (afdeling 8.2.4), zal het vooronderzoek een aanvang nemen met het vragen van een
verweerschrift aan het bestuursorgaan, alsmede het verzoek de op de zaak betrekking hebbende stukken aan de rechtbank te zenden (thans artikel 8:42 van de Awb, A-G). Uiteraard is
er geen bezwaar tegen en ligt het zelfs in de rede dat deze handelingen worden gecombineerd met de mededeling aan het bestuursorgaan dat een beroep aanhangig is, mits het maar snel
gebeurt.

(…)

Uit artikel 8.2.2.1 (thans artikel 8:42 van de Awb, A-G) vloeit voort dat het bestuursorgaan ook de op de zaak betrekking hebbende medische stukken aan de rechtbank dient toe te
zenden. Voor de goede orde merken wij hier op dat de in het Burgerlijk Wetboek op te nemen titel inzake de geneeskundige behandelingsovereenkomst (Kamerstukken II, 21 561) niet
van toepassing zal worden op artsen, werkzaam bij bestuursorganen (Kamerstukken II, 21 561, nr. 3, blz. 27). Wanneer een bestuursorgaan verplicht is aan de rechtbank medische
gegevens afkomstig van een in dienst zijnde verzekeringsarts te verstrekken, is het bevoegd daartoe over te gaan zonder dat daarvoor een afzonderlijke toestemming van de
belanghebbende is vereist. Voor zover het gaat om persoonsgegevens afkomstig uit persoonsregistraties als bedoeld in de Wet persoonsregistraties, is artikel 8.2.2.1 te beschouwen als
een wettelijk voorschrift in de zin van artikel 11, eerste lid, van die wet. Ingevolge die bepaling is de houder van een persoonsregistratie ook bevoegd persoonsgegevens te verstrekken
zonder toestemming van de geregistreerde.



2.26. In het Voorlopig verslag zijn de volgende vragen over de op de zaak betrekking hebbende stukken gesteld:

‘In artikel 98 van de huidige Beroepswet wordt het bestuursorgaan verplicht alle zich onder zijn berusting bevindende tot de zaak betrekkelijke stukken te overleggen, zo spraken de
leden van de D66-fractie. In artikel 8.2.2.1 is slechts sprake van de op de zaak betrekking hebbende stukken. De formulering van de huidige beroepswet geeft beter dan artikel 8.2.2.1
aan dat de rechter bepaalt welke stukken relevant zijn. Kan de regering bevestigen dat artikel 8.2.2.1 geen beperking van de verplichting van het bestuursorgaan om stukken over te
leggen ten opzichte van de verplichting in artikel 98 van de Beroepswet inhoudt? Indien het antwoord van de regering bevestigend is, ware het dan niet beter te spreken over alle
stukken in plaats van de stukken?’

2.27. In de Memorie van Antwoord zijn de volgende antwoorden gegeven op vorenstaande vraag:

Naar ons oordeel is er in taalkundig opzicht geen verschil tussen ‘de’ of ‘alle’ op de zaak betrekking hebbende stukken. Het gebruik van ‘alle’ in het huidige artikel 98 van de
Beroepswet lijkt mede te zijn ingegeven door de direct daarop volgende uitzondering. In het nieuwe bestuursprocesrecht is die uitzondering echter opgenomen in een afzonderlijk, meer
omvattend artikel, te weten artikel 8.1.5.9 (thans artikel 8:29 van de Awb, A-G). Gelet op het voorgaande kunnen wij bevestigen dat artikel 8.2.2.1 in het geheel geen beperking
inhoudt vergeleken met het huidige artikel 98 van de Beroepswet.

2.28. Tijdens de parlementaire behandeling van het wetsvoorstel ‘Herziening van het fiscale procesrecht’ is door de Raad van State over artikel 8:42 van de Awb opgemerkt:

5. In de toelichting op Afdeling 8.2.2 (vooronderzoek) is gesteld dat onder meer artikel 8:42 op onderdelen afwijkt van het overeenkomstige artikel in de Wet administratieve
rechtspraak belastingzaken (WARB), maar dat het artikel zonder bezwaar voor toepassing in aanmerking komt. De Raad merkt op dat in artikel 8, derde lid, WARB is bepaald dat de
ambtenaar een ondertekend vertoogschrift aan het gerechtshof kan zenden en daarbij de stukken kan overleggen welke hij dienstig acht. De inzendplicht van artikel 8:42, die slaat op
alle stukken die op de zaak betrekking hebben, gaat verder dan thans op grond van genoemd artikel 8 WARB is bepaald en strekt zich bijvoorbeeld ook uit tot de niet-openbare
gedeelten van de RAD-rapporten, indien deze bij de besluitvorming met betrekking tot de aanslag zijn betrokken en elementen bevatten die in het geschil aan de orde zijn. De Raad
adviseert in de toelichting niet te volstaan met de aangehaalde opmerking, maar meer uitgebreid in te gaan op de inzendplicht van stukken bij het verweer, de samenhang tussen de
artikelen 8:42 en 8:29 en de wijzigingen in de Instructie Beroepschriften die na de invoering van het voorstel zullen moeten worden ingevoerd, waarbij in het bijzonder aandacht
gegeven kan worden aan de uitwerking van de voorschriften aan de ambtenaren met betrekking tot het beroep dat zij kunnen doen op artikel 8:29.

2.29. De regering heeft over vorenstaand advies van de Raad van State opgemerkt:

5. De Raad van State merkt terecht op dat verschil bestaat tussen de formulering van artikel 8:42, eerste lid, van de Awb en die van artikel 8, derde lid, van de WARB betreffende het
verstrekken van relevante gegevens aan het gerechtshof. De uitspraak van de inspecteur moet worden gedragen door gegevens die ook voor de belastingplichtige beschikbaar zijn.
Datzelfde geldt voor de procedure bij de rechter. In de belastingrechtspraak geldt al tientallen jaren dat de belastingrechter het recht toepast op feiten waarvan beide partijen hebben
kunnen kennisnemen; feiten waarvan slechts één partij kennisdraagt laat hij buiten beschouwing. Gegevens die relevant zijn bij de desbetreffende beslissing moeten daardoor aan de
rechter en aan de wederpartij ter kennisneming beschikbaar worden gesteld. Niet-openbare gedeelten van de RAD-rapporten kunnen dus geen rol spelen bij de onderbouwing van een
ter discussie staande belastingaanslag en zullen om die reden niet beschouwd kunnen worden als ‘op de zaak betrekking hebbende stukken’. In de memorie van toelichting wordt hierop
nader ingegaan, zoals door de Raad aanbevolen. De Raad vraagt in dat verband voorts naar de samenhang tussen de artikelen 8:42 en 8:29 Awb voor de belastingrechtspraak. Het is in
het licht van de hiervoor genoemde uitgangspunten niet wenselijk dat inspecteurs het gerechtshof om toepassing van artikel 8:29 Awb verzoeken. De Instructie beroepschriften zal op
dit punt worden aangepast.

2.30. In de Memorie van Toelichting bij de Herziening van het fiscale procesrecht is vermeld over de op de zaak betrekking hebbende stukken:

De uitspraak van de inspecteur moet worden gedragen door gegevens die ook voor de belastingplichtige beschikbaar zijn. Datzelfde geldt voor de procedure bij de rechter. In de
belastingrechtspraak geldt al tientallen jaren dat de belastingrechter het recht toepast op feiten waarvan beide partijen hebben kunnen kennisnemen; feiten waarvan slechts één partij
kennisdraagt, laat hij buiten beschouwing. Gegevens die relevant zijn bij de desbetreffende beslissing moeten daardoor aan de rechter en aan de wederpartij ter kennisneming
beschikbaar worden gesteld. Niet-openbare gedeelten van rapporten van de rijksaccountantsdienst kunnen dus bij voorbeeld geen rol spelen bij de onderbouwing van een ter discussie
staande belastingaanslag en zullen om die reden niet beschouwd kunnen worden als ‘op de zaak betrekking hebbende stukken’. Het is in het licht van deze uitgangspunten overigens
niet wenselijk dat inspecteurs de belastingrechter om toepassing van artikel 8:29 verzoeken. De instructie beroepschriften zal op dit punt door de tweede ondertekenaar worden
aangepast.

2.31. In de Nota naar aanleiding van het Verslag is vermeld over de op de zaak betrekking hebbende stukken:

Over te leggen stukken (artikel 8:42 Awb)

De commissie heeft uit de memorie van toelichting (blz. 16) afgeleid dat ons standpunt zou zijn dat stukken die wel op het geschil betrekking hebben, maar die de inspecteur liever
geheim wil houden voor de belastingplichtige, niet zijn aan te merken als ‘op de zaak betrekking hebbende stukken’ en daarom niet aan de rechter behoeven te worden overgelegd. Hier
nu is sprake van een misverstand. In de memorie van toelichting hebben wij tot uitdrukking willen brengen dat de inspecteur alle stukken die bij het nemen van het bestreden besluit
een rol hebben gespeeld, aan de rechter en aan de wederpartij ter kennisneming beschikbaar moet stellen. Stukken die geen rol bij de besluitvorming van de inspecteur hebben gespeeld
en daarmee niet op de zaak betrekking hebben, behoeven echter op grond van artikel 8:42 Awb niet verstrekt te worden. Daarbij denken wij bijvoorbeeld aan renseignementen die voor
de uiteindelijke besluitvorming geen betekenis hebben. Voorts kan gedacht worden aan de niet-openbare gedeelten van controle-rapporten (interne memo’s) die hoofdzakelijk controle-
strategische informatie bevatten met het oog op toekomstige controles. Deze informatie speelt in beginsel geen rol bij de besluitvorming van de inspecteur c.q. de onderbouwing van de
opgelegde belastingaanslag. Resumerend, ook in antwoord op de desbetreffende vraag van de leden van de PvdA-fractie, zijn wij van oordeel dat de verhouding tussen de artikelen 8:42
en 8:29 Awb zo dient te worden verstaan dat een bestuursorgaan de op de zaak betrekking hebbende informatie aan de rechter moet verstrekken. Tot de op de zaak betrekking
hebbende informatie behoort niet de informatie die geen rol heeft gespeeld bij de besluitvorming over de opgelegde aanslag. Voorzover de op grond van artikel 8:42 Awb aan de rechter
te verstrekken informatie geheimhouding behoeft, kan artikel 8:29 worden ingeroepen. In dat geval is het de rechter die beslist of geheimhouding inderdaad moet plaatsvinden.

2.32. CDA-Eerste Kamerlid Stevens heeft over de op de zaak betrekking hebbende stukken opgemerkt:

Kortom, er zijn enkele vraagtekens te plaatsen bij deze bepaling (artikel 8:29 van de Awb, A-G), met name ook bij het punt waarop de Raad van State heeft gewezen, te weten de
samenhang tussen artikel 8:42 en 8:29 en het verschil in formulering met artikel 8, lid 3, van de Wet administratieve rechtspraak belastingzaken, waarin duidelijk een andere invulling is
gegeven aan de stukken die moeten worden voorgelegd. Bij ons blijft het vraagstuk overeind, welke stukken overgelegd moeten worden. De minister is daarin heel duidelijk in de
memorie van toelichting: niet-openbare delen van een RAD-rapport kunnen geen rol spelen bij de onderbouwing van een belastingaanslag en zullen daarom niet beschouwd worden als
op de zaak betrekking hebbende stukken. Bovendien is het niet wenselijk dat de inspecteur de belastingrechter verzoekt om toepassing van artikel 8:29. Al deze bepalingen en
opmerkingen in samenhang onderschrijven alleen maar de conclusie dat deze bepaling buiten toepassing hoort te blijven in belastingzaken. Ik verzoek de minister om zijn visie hierop te
geven, met name vanuit een oogpunt van equality of arms en ‘fair trial’.

2.33. De Minister van Justitie is destijds, blijkens de Handelingen, inhoudelijk weinig ingegaan op de samenhang tussen artikel 8:29 en artikel 8:42 van de Awb:

Voorzitter! Ik kom vervolgens te spreken over het laatste, maar niet het meest onbelangrijke punt. Het is een punt waarover alle woordvoerders het hebben gehad: het rechtdoen op
grond van geheime stukken. Ik heb er begrip voor dat alle fracties grote aarzelingen hebben bij het voorstel dat artikel 8:29 Algemene wet bestuursrecht toepassing zal vinden in het
fiscale procesrecht. Toch geldt ook hier, dat de bedenkingen zich in feite richten op de regeling in de Algemene wet bestuursrecht zelf. Daarin staat namelijk de bewuste bepaling. Bij de
evaluatie van de werking van de Algemene wet bestuursrecht is niet naar voren gekomen, dat de regeling als zodanig niet goed functioneert. Dat zou anders kunnen zijn bij de fiscale
beschikkingen. Een kleine, maar niet onbetekenende wijziging zal uit de evaluatie voortkomen. De rechter die geroepen is om te oordelen over toepassing van artikel 8:29 AWB zal een
andere zijn dan de rechter die oordeelt in de hoofdzaak. De regeling is zorgvuldig opgebouwd. Zij is gemaakt voor uitzonderlijke gevallen. Ik wijs erop, dat in de instructie
beroepschriften voor de belastinginspecteur nadrukkelijk wordt opgenomen, dat de regeling geldt voor uitzonderlijke gevallen. Een goede toepassing ervan verzekert een procesvoering
waarin de belangen van beide partijen in evenwicht kunnen zijn. Aan de eigen aard van het belastingrecht kunnen geen goede argumenten worden ontleend voor het standpunt dat



artikel 8:29 AWB niet thuishoort in het belastingprocesrecht. Met andere woorden, ik begrijp dat er zorgen zijn in verband met de toepassing van artikel 8:29 in het fiscaal
procesrecht. Het is een bestaand onderdeel van de Algemene wet bestuursrecht waarmee over het algemeen geen problemen zijn. Er komt een wijziging op grond van de evaluatie. Die
houdt in dat de rechter die oordeelt over de al dan niet toelaatbaarheid van de geheimhouding van stukken niet de rechter zal zijn die in de hoofdzaak zal oordelen. Kortom, ik denk dat
er voldoende tegemoetgekomen is aan de bezwaren die op het ogenblik leven.

Dat neemt niet weg dat wij deze gang van zaken natuurlijk zeer nauwlettend in het oog zullen houden.

E. Parlementaire behandeling artikel 8:29 van de Awb

2.34. In de Memorie van Toelichting bij de wijziging van de Awb (voltooiing eerste fase herziening rechterlijke organisatie) is geschreven over de afwijking van de verplichting om voor
het bestuursorgaan op de zaak betrekking hebbende stukken te verstrekken (thans artikel 8:29 van de Awb):

Artikel 8.1.5.9 De informatieplicht van partijen kan niet onder alle omstandigheden onverkort zijn. Tegenover de plicht van partijen tot het geven van informatie dient voor hen de
mogelijkheid te bestaan, indien daarvoor gewichtige redenen zijn, bepaalde inlichtingen niet te verstrekken of bepaalde stukken niet over te leggen dan wel deze te verstrekken of over te
leggen onder de voorwaarde dat uitsluitend de rechtbank daarvan kennis neemt.

Hierbij speelt een aantal belangen. Het gaat allereerst om bescherming van het belang dat partijen over en weer beschikken over de relevante informatie om de door hen gewenste positie
in de procedure in te nemen. Het gaat eveneens om bescherming van het belang dat de rechter beschikt over alle informatie die nodig is om de hem voorgelegde zaak op een juiste en
zorgvuldige wijze af te doen. Maar het gaat ook om bescherming van het belang dat bepaalde gegevens niet, althans slechts in beperkte mate, openbaar worden. De voorgestelde
bepaling beoogt aan deze uiteenlopende belangen recht te doen.

Het eerste lid geeft aan dat het criterium is, of er in het concrete geval gewichtige redenen bestaan die tot absolute of relatieve geheimhouding nopen. Dit criterium is ontleend aan de
artikelen 6.3.9, zesde lid, en 6.4.9, zesde lid, van de Awb.

In een procedure voor de administratieve rechter behoort het niet ter vrije beslissing van partijen te staan, de omvang van hun informatieplicht te bepalen. Dat is een taak voor de
rechter. Hij dient na afweging van bovengenoemde belangen een beslissing hierover te nemen De rechter zal erop toezien dat het evenwicht tussen de posities van partijen niet wordt
verstoord. Wanneer een bestuursorgaan op deze bepaling een beroep doet, vindt de rechter in de criteria van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) een ondergrens. Overeenkomstig
de artikelen 6.3.9, achtste lid, en 6.4.9, achtste lid, is in het tweede lid bepaald dat een gewichtige reden voor het bestuursorgaan in ieder geval niet aanwezig is, voor zover het ingevolge
de Wob verplicht zou zijn tot het geven van informatie. De omstandigheid dat een bestuursorgaan een verzoek om informatie op grond van die wet zou kunnen afwijzen, kan echter
niet zonder meer doorslaggevend zijn in een procedure tussen partijen.

Als de rechtbank van oordeel is dat de weigering niet gerechtvaardigd is, dient de informatie te worden gegeven. Zou een partij persisteren bij haar weigering, dan kan de rechtbank
daaruit de gevolgtrekkingen maken die haar geraden voorkomen.

Als de rechtbank de weigering gerechtvaardigd acht, is de partij ontslagen van haar verplichting de desbetreffende informatie te geven of het stuk over te leggen. Nadeel zou kunnen
zijn, dat de rechtbank in sommige gevallen kennis heeft gedragen van de desbetreffende gegevens – dat is niet steeds nodig voor een zorgvuldige beslissing in dezen –, en deze
vervolgens buiten beschouwing zal moeten laten. Wij verwachten evenwel niet dat dit voor de rechter tot problemen zal leiden.

Het derde en vierde lid voorzien in het voorgaande.

Als de rechtbank van oordeel is dat de beperking van de kennisneming gerechtvaardigd is, kan uitsluitend zij – naast de partij die om beperkte geheimhouding heeft verzocht – kennis
nemen van de desbetreffende informatie. Aan deze bepaling, opgenomen in het vijfde lid, liggen de navolgende overwegingen ten grondslag. Het is enerzijds een eis van zorgvuldige
rechtspleging dat de rechter en de procespartijen beschikken over dezelfde informatie. Het is anderzijds een eis dat de rechter kennis krijgt van voor de afdoening van een zaak relevante
informatie. De vraag rijst, of aanvaardbaar is dat de rechter kennis draagt van voor de zaak relevante gegevens die slechts bekend zijn bij de partij die om beperkte geheimhouding heeft
verzocht, en mede op die gegevens de zaak afdoet. Wij beantwoorden die vraag bevestigend, omdat de administratieve rechter een actieve rol in het geding speelt en het tot zijn taak
behoort het evenwicht tussen partijen te bewaken. Omdat het voor partijen en voor derden zoveel mogelijk duidelijk moet zijn op welke wijze de rechter tot zijn oordeel is gekomen,
menen wij echter wel dat het goed is, dat de partij die de gegevens niet kent, zich omtrent het gebruik van die gegevens door de rechter kan uiten. Er is daarom voor gekozen om aan te
sluiten bij de regeling zoals die geldt voor de procedure bij de Afdeling rechtspraak (artikel 77 van de Wet op de Raad van State), bij de Afdeling voor de geschillen van bestuur (artikel
4 van de TwK) en bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven (artikel 41, tweede lid, van de Wet Arbo). De regeling zoals de Afdeling voor de geschillen van bestuur die voor het
kroonberoep kende en waarbij het aan de Afdeling werd overgelaten om te bepalen in hoeverre zij stukken die de wederpartij niet kent, bij haar oordeelsvorming betrok, is om deze
reden niet gehandhaafd.

2.35. Uit de Nota naar aanleiding van het verslag bij de Herziening van het fiscale procesrecht volgt: Met de leden van de PvdA-fractie en de D66-fractie zijn wij van oordeel dat alle op
de zaak betrekking hebbende feiten kenbaar moeten zijn voor alle procespartijen. Niettemin kunnen zich bijzondere omstandigheden voordoen die een uitzondering hierop kunnen
rechtvaardigen. Voor die gevallen is artikel 8:29 Awb geschreven. Over de validiteit van het gebruik maken van de uitzonderingsmogelijkheid van artikel 8:29 Awb oordeelt uiteindelijk
de rechter. Bovendien kan de rechter alleen met de uitdrukkelijke toestemming van de andere procespartijen mede op de grondslag van de desbetreffende feiten uitspraak doen. Met de
SGP-fractie zijn wij van oordeel dat het onthouden van stukken tot een uiterste minimum beperkt dient te worden. In de instructie beroepschriften zal, zoals in de memorie van
toelichting aangegeven, worden opgenomen dat de inspecteur zo min mogelijk gebruik maakt van de bevoegdheid van artikel 8:29.

5.18. Vooropgesteld zij, dat de door belanghebbende veronderstelde bekendheid van de Inspecteur met zijn inkomsten als gastouder niet kan volgen uit de door hem (in zoverre immers
onvolledig) ingediende eigen aangifte, maar uit een (eerder) door belanghebbendes zoon ingevuld formulier, dat is verstrekt aan de Belastingdienst/Toeslagen. Ten aanzien van het
raadplegen van andere dossiers dan dat van een belanghebbende bij het regelen van een aanslag in de IB/PVV heeft de Hoge Raad overwogen bij arrest van 12 juni 2015:

Bij de beoordeling van het middel wordt vooropgesteld dat de inspecteur bij het regelen van een aanslag in de IB/PVV van een belastingplichtige in het algemeen kan volstaan met het
raadplegen van het dossier bevattende de aangiften en andere gegevens voor de IB/PVV van die belastingplichtige, dat met name voor de inspecteur niet de verplichting bestaat tot het
raadplegen van al dan niet op zijn eenheid aanwezige dossiers die zijn aangelegd voor andere belastingplichtigen of andere belastingen, ook al zouden daarin mogelijkerwijs gegevens
kunnen worden aangetroffen die voor het regelen van de bedoelde aanslag in de IB/PVV van belang zijn, en dat de inspecteur slechts dan tot een onderzoek buiten het bedoelde dossier
is gehouden, indien de daarin aanwezige gegevens daartoe redelijkerwijs aanleiding geven (zie HR 21 april 1971, nr. 16535, BNB 1971/158).

5.19. Daarbij komt dat belanghebbendes stelling dat de desbetreffende bij de Belastingdienst/Toeslagen aanwezige kennis moet worden toegerekend aan de Inspecteur die de
navorderingsaanslag heeft opgelegd, niet strookt met het arrest van de Hoge Raad van 9 augustus 2013, waarin is overwogen:

Het Hof heeft terecht vooropgesteld dat voor de vraag of een navordering rechtvaardigend nieuw feit aanwezig is, slechts van belang is of de inspecteur of een persoon voor wiens
handelen hij verantwoordelijk is, met dat feit bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn (vgl. HR 29 augustus 1997, nr. 32367, BNB 1998/108, en HR 26 september 2003, nr.
37088, LJN AF4151, BNB 2004/62 (red. NTFR 2003/1669)). Aan de Belastingdienst/Toeslagen zijn in de wet geen taken toebedeeld met betrekking tot de heffing van IB/PVV. De in
artikel 39, lid 1, van de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen voorziene uitwisseling van gegevens en inlichtingen tussen de Belastingdienst/Toeslagen enerzijds en de
inspecteur en de ontvanger anderzijds, houdt niet een dergelijke taaktoebedeling in. Voorts bevatten de stukken van het geding geen aanwijzing dat de Belastingdienst/Toeslagen op
grond van een interne taakverdeling binnen de Belastingdienst betrokken was bij de eventuele vaststelling van de IB/PVV die belanghebbende over de onderhavige jaren verschuldigd
was. Het middel faalt daarom.

(…)

5.22. Het lijkt mij dat dit oordeel berust op aan het Hof voorbehouden waarderingen van feitelijke aard en geen nadere motivering behoeft dan door het Hof is gegeven.



Commentaar

De Hoge Raad heeft in dit overzichtsarrest zijn rechtsvormende taak uitgevoerd. De Hoge Raad geeft een spoorboekje voor de toepassing van art. 8:42 Awb. De term overzichtsarrest
doet dit arrest mijns inziens tekort. De Hoge Raad creëert namelijk nieuwe rechtsregels voor het overleggen van elektronische gegevens. Daarnaast worden de kaders voor het
overleggen van fysieke stukken nader uitgewerkt. Gelet op het belang van dit arrest is deze annotatie uitgebreider dan gebruikelijk.

Aangezien de tekst van art. 8:42 Awb geen aanknopingspunten biedt, richt de Hoge Raad zich op de strekking van dit artikel. Hoewel het voor de praktijk nuttig is dat richtlijnen
worden gegeven, lag het mijns inziens meer op de weg van de wetgever duidelijkheid op dit gebied te creëren. Niettemin acht ik de wijze waarop de Hoge Raad de nieuwe rechtsregels
uiteenzet van durf getuigen en van een cassatierechter die oog heeft voor de praktijk.

Doel verstrekken stukken

Voordat de Hoge Raad de nieuwe rechtsregels uitlegt, wordt eerst uitgelegd wat de strekking is van art. 8:42 Awb. Deze bepaling strekt ertoe dat de gegevens van de inspecteur die van
belang zijn bij de beoordeling van het in beroep bestreden besluit, aan de rechter en aan de wederpartij beschikbaar worden gesteld. De Hoge Raad benadrukt dat de verplichting de
stukken te overleggen ten doel heeft te waarborgen dat een geschil wordt beslecht op basis van alle relevante feitelijke gegevens die aan de inspecteur ter beschikking staan. Het is van
belang dat de belastingplichtige zich over deze gegevens kan uitlaten en de rechter daar rekening mee kan houden.

Het is goed dat de Hoge Raad dit belang van het overleggen van de stukken benadrukt, omdat inspecteurs nogal eens aanvoeren dat stukken niet aan de rechtbank hoeven te worden
verstrekt nu de belastingplichtige daar toch al over beschikt. Daarmee wordt echter een belangrijk doel van art. 8:42 Awb uit het oog verloren, namelijk de rechter volledig inzicht geven
in alle op de zaak betrekking hebbende stukken. Ook wordt hiermee duidelijk dat de belanghebbende inzicht moet krijgen in alle relevante feitelijke gegevens zodat hij zelf kan
beoordelen wat de relevantie is.

Huidig juridisch kader: HR 10 april 2015, nr. 14/01189, NTFR 2015/1302

De Hoge Raad sluit aan bij de rechtsregels die in HR NTFR 2015/1302 zijn gegeven over de op de zaak betrekking hebbende stukken. Dat arrest blijft derhalve van belang, maar zal in
samenhang met het onderhavige arrest moeten worden gelezen, omdat de Hoge Raad de rechtsregels uit 2015 aanvult.

Ter beschikking staan van stukken

De Hoge Raad sluit voor de definitie van de op de zaak betrekking hebbende stukken aan bij de bestaande rechtsregels. Dit zijn alle stukken die de inspecteur ter raadpleging ter
beschikking staan of hebben gestaan én die van belang kunnen zijn voor de beslechting van de (nog) bestaande geschilpunten. Deze dubbele toets wordt nader uitgewerkt. Expliciet
wordt overwogen dat stukken die zich bevinden onder derden én die niet aan de inspecteur zijn verstrekt, hier niet onder vallen. Als voorbeeld wordt het Openbaar Ministerie
genoemd. Deze overweging heeft tot gevolg dat de belastingplichtige afhankelijk is van de bereidheid van de inspecteur om ervoor te zorgen dat stukken die zich onder derden bevinden
aan hem worden verstrekt en dus tot de op de zaak betrekking hebbende stukken behoren.

Stukken waarover inspecteur in de loop van de procedure beschikt

In de praktijk ontstaat regelmatig discussie over de vraag of stukken die na het vaststellen van de aanslag of na de uitspraak op bezwaar ter beschikking van de inspecteur zijn
gekomen, moeten worden ingebracht. De Hoge Raad creëert duidelijkheid en oordeelt dat dit moet. De Hoge Raad oordeelt dat een redelijke met de strekking van art. 8:42 Awb
strokende uitleg meebrengt dat de verplichting van overlegging van stukken ook ziet op stukken die pas in de loop van het beroep of het hoger beroep ter beschikking van de inspecteur
zijn gekomen. De inspecteur dient deze onverwijld aan de rechter toe te zenden. Met dit oordeel wordt onduidelijkheid weggenomen en wordt recht gedaan aan de doelstelling om de
rechter te laten beslissen op basis van alle relevante feitelijke gegevens alsmede de belastingplichtige deze in zijn verweer te laten betrekken. De rechter zal deze ingebrachte stukken
immers moeten doorzenden aan de belastingplichtige en na de invoering van het digitale dossier zullen deze daarin raadpleegbaar moeten zijn.

Niet slechts de gebruikte stukken verstrekken

Ook de stukken die de inspecteur niet heeft gebruikt moeten worden verstrekt. Het gaat erom of de stukken de inspecteur ter beschikking staan of hebben gestaan. De Hoge Raad
brengt daar wel een beperking op aan. Stukken die de inspecteur wel heeft gebruikt maar die voor de beoordeling van de zaak niet langer van belang zijn, behoren volgens de Hoge Raad
niet tot de op de zaak betrekking hebbende stukken. Dat gaat bijvoorbeeld over stukken ten aanzien van elementen van de aanslag die niet (meer) ter discussie staan. Dit criterium kan
in de praktijk discussie opleveren. Mijns inziens dient de inspecteur bij twijfel dan wel verwevenheid van informatie, alle stukken ter inzage te geven. Eventueel kan dan nog worden
afgesproken dat bepaalde stukken bijvoorbeeld niet meer van belang zijn, zodat deze niet aan de rechter hoeven te worden verstrekt. Het is ook de vraag in hoeverre deze beperking die
de Hoge Raad aanbrengt in overeenstemming is met de tekst van art. 8:42 Awb. Daarin wordt immers geen onderscheid gemaakt tussen verschillende elementen, maar gaat het om het
gehele besluit waartegen beroep wordt ingesteld.

Stuk in zijn geheel overleggen

Indien een stuk passages bevat die op de zaak betrekking hebben, dan is het gehele stuk een op de zaak betrekking hebbend stuk. Het gehele stuk moet dan worden verstrekt.

Gevolgen niet- verstrekken alle op de zaak betrekking hebbende stukken

De Hoge Raad herhaalt zijn oordeel dat indien niet alle stukken worden verstrekt,de rechter daaraan de gevolgen moet verbinden die hem geraden voorkomen (art. 8:31 Awb). De
rechter mag de gevolgtrekking maken dat aan het verzuim voorbij wordt gegaan. Als hij dit niet doet, moet hij partijen de gelegenheid bieden zich hierover uit te laten. Voor de
belastingplichtige is het van groot belang dat alle op de zaak betrekking hebbende stukken worden ingebracht. Mijns inziens mag de rechter niet zomaar aan een verzuim op dit gebied
voorbijgaan. De rechter kan bijvoorbeeld verzoeken alsnog de stukken in te brengen. Ten aanzien van de extra proceshandelingen die dat voor de belastingplichtige meebrengt, kan een
hogere vergoeding in de proceskosten worden gegeven. Zie over de gevolgen ook G.M. Boezelmann en Y. Ameziane, Fiscale ‘vormverzuimen’: spoorboekje gewenst, TFB2017/8.

In elektronische vorm vastgelegde gegevens

Het nieuwe rechtsvormende element van dit arrest ziet op gegevens die in elektronische vorm zijn vastgelegd. Daarover zegt de wet niets. De Hoge Raad pakt de handschoen op en
creëert zelf recht op dit gebied. De rechtsregels gaan verder dan de zaak die voorlag. Deze zaak ziet op inkomsten die gastouders ontvangen en die in een database zijn opgenomen. Dat
gaf de advocaat-generaal aanleiding in de conclusie uitvoerig in te gaan op de vraag of de gehele database moest worden verstrekt of dat het voldoende is indien alleen de schermprints
met informatie over de belastingplichtige worden verstrekt.



Elektronische vorm: afbeeldingen en grafische weergaven

De toepassing van art. 8:42 Awb in het digitale tijdperk roept de nodige vragen op. De tekst van het artikel biedt geen duidelijkheid. Wel vindt de Hoge Raad aansluiting bij eerdere
jurisprudentie over in elektronische vorm vastgelegde gegevens zoals grafische weergaven en afbeeldingen die bijvoorbeeld op papier leesbaar kunnen worden gemaakt. Deze in
elektronische vorm vastgelegde gegevens zijn stukken in de zin van art. 8:42 Awb.

Softwareprogramma’s en elektronische systemen

De Hoge Raad overweegt – anders dan de advocaat-generaal concludeerde – dat tot de 8:42-stukken in beginsel niet behoren softwareprogramma’s en andere elektronische systemen
voor gegevensopslag, -bewerking, -verwerking, of -beheer. Dergelijke programma’s plegen, aldus de Hoge Raad, als zodanig geen op de zaak betrekking hebbende stukken te bevatten.
In r.o. 3.4.4 gaat de Hoge Raad na welke gegevens moeten worden overgelegd die in deze systemen worden opgeslagen, bewerkt, verwerkt of beheerd. Het begrip op de zaak betrekking
hebbende stukken biedt geen duidelijke maatstaf. De Hoge Raad oordeelt dat deze gegevens in beginsel alleen op de zaak betrekking hebben voor zover zij van belang en raadpleegbaar
zijn met het oog op de aan de orde zijnde zaak. Die gegevens vormen het op de zaak betrekking hebbende stuk. Dit moet in de vorm van een afdruk of op een andere geschikte wijze ter
beschikking worden gesteld. De Hoge Raad overweegt dat niet van belang is of de gegevens worden opgehaald uit één bestand of uit meer bestanden.

De Hoge Raad maakt hiermee een onderscheid tussen de traditionele stukken en gegevens die uit systemen komen. Stukken, zoals brieven of rapporten, moeten in hun geheel worden
verstrekt. Uit databases moeten alleen de gegevens worden verstrekt voor zover deze van belang en raadpleegbaar zijn voor de zaak. Stukken die worden verkregen uit
derdenonderzoek, onderzoek van de FIOD en dergelijke moeten nog steeds in hun geheel worden verstrekt. Indien databases gegevens bevatten die van belang zijn en raadpleegbaar
zijn, moeten daarvan prints worden verstrekt. Hoe gaat dat dan in de praktijk? Tijdens de inzage in de bezwaarfase kan de inspecteur op een scherm de digitale gegevens in de
systemen laten zien. Indien de inspecteur inzage in het systeem verleent en toelicht hoe dat werkt, dan wordt daarmee de transparantie verhoogd. Aan de hand daarvan kan worden
beoordeeld welke pagina’s voor het maken van een schermprint ten behoeve van het dossier in aanmerking komen.

Maar hoe werkt dit bijvoorbeeld met digitale dossiers? Moeten deze documenten geprint worden of kunnen die – te zijner tijd – digitaal bij de rechter worden ingediend en digitaal door
de belastingplichtige worden ingezien? Hoe weet de belastingplichtige welke relevante gegevens in de database bij de Belastingdienst aanwezig zijn en in hoeverre is de inspecteur
verplicht een toelichting op de werking en koppeling van de systemen te geven?

In de onderhavige zaak spelen deze vragen niet. De Hoge Raad oordeelt dat het hof is uitgegaan van een juiste rechtsopvatting. Het oordeel dat het bestand slechts is aan te merken als
een op de zaak betrekking hebbend stuk voor zover daarin informatie met betrekking tot belanghebbende is opgenomen, strookt met het door de Hoge Raad uiteengezette kader. Dat
kan ik in dit geval goed volgen. Het overleggen van de gegevens van de andere 70.000 belastingplichtigen is voor de belastingplichtige niet van belang. Wel blijft de vraag of de
schermprints alle informatie bevatten die met betrekking tot de belanghebbende is opgenomen in het bestand. Dat oordeel is volgens de Hoge Raad een bewijsoordeel dat is
voorbehouden aan de feitenrechter. En die vraag blijft altijd lastig te beoordelen. In die zin zijn de belanghebbende en de rechter ter zake van het verstrekken van stukken in grote mate
afhankelijk van de openheid die de inspecteur geeft.

Het arrest van de Hoge Raad biedt duidelijkheid, maar roept ook weer vragen op. Voorlopig is dit het spoorboekje bij de vraag welke stukken ter inzage moeten worden gegeven en aan
de rechter moeten worden verstrekt. Gelet op de complexiteit van de materie en het toenemende belang van duidelijkheid over de wijze waarop moet worden omgegaan met digitale
stukken, is mijns inziens de wetgever aan zet om hiermee aan de slag te gaan.

Datum: 17-5-2018

Bron: http://www.ndfr.nl/NTFR/Details/NTFR2018-1156
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