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In twee arresten van 21 maart 2008  heeft de Hoge Raad prejudiciële vragen gesteld over de verenigbaarheid van de
verlengde navorderingstermijn met het EGrecht. Het HvJ EG heeft deze vragen in zijn arrest van 11 juni 2009
beantwoord in de gevoegde zaken X en PassenheimVan Schoot. In deze bijdrage bespreek ik deze zaken en ga ik
na wat de gevolgen zijn van het arrest van het HvJ EG van 11 juni 2009 voor de toepassing van de verlengde
navorderingstermijn. Het betreft hier een tussenstand, aangezien de Hoge Raad nog arrest moet wijzen.

Art. 16, lid 4 Algemene wet inzake rijksbelastingen (hierna: AWR) bepaalt dat de bevoegdheid tot navorderen over een
bestanddeel van het voorwerp van enige belasting dat in het buitenland wordt gehouden of is opgekomen, vervalt door
verloop van twaalf jaren na het tijdstip waarop de belastingschuld is ontstaan. Deze bepaling heeft tot gevolg dat voor
vermogens- en inkomensbestanddelen die in het buitenland worden aangehouden de navorderingstermijn twaalf jaar
bedraagt, terwijl deze termijn voor vermogens- en inkomensbestanddelen die in Nederland worden aangehouden vijf
jaar bedraagt. Uit de memorie van toelichting  blijkt dat "de achterliggende gedachte is dat het de Nederlandse fiscus
in feite ontbreekt aan toereikende controlemogelijkheden om naar het buitenland overgebrachte spaargelden en
dergelijke bezittingen te achterhalen". In de motie Reitsma/De Grave waaraan door middel van het wetsvoorstel
‘Verlenging van de in de Algemene wet inzake rijks belastingen vervatte termijn van navordering voor vermogens- en
inkomensbestanddelen in het buitenland' uitvoering werd gegeven, werd een in de tijd onbeperkte termijn voorgesteld.
Aangezien een onbeperkte termijn in strijd zou komen met het belang dat wordt gehecht aan de rechtszekerheid die de
burger toekomt, werd gekozen voor een in de tijd beperkte termijn. Er is gekozen voor een termijn van twaalf jaar,
omdat deze termijn aansluit bij de termijn gedurende welke het misdrijf van belastingontduiking strafrechtelijk kan
worden vervolgd.

2 De prejudiciële vragen

In de zaak X  had de Nederlandse Belastingdienst van de Belgische overheid gegevens over Nederlandse
rekeninghouders bij de Kredietbank Luxembourg (hierna: KB Lux) verkregen. Nader onderzoek van deze gegevens
leverde het vermoeden op dat X houder was (geweest) van een bankrekening bij de KB Lux. Aan X zijn
navorderingsaanslagen opgelegd. De zaak Passenheim-Van Schoot  betrof een belanghebbende die op eigen initiatief
volledige openheid van zaken heeft gegeven omtrent tegoeden van haarzelf en wijlen haar echtgenoot bij een in
Duitsland gevestigde bank. Aan de belanghebbende zijn navorderingsaanslagen opgelegd. In beide zaken is in
cassatie (onder andere) in geschil of de verlengde navorderingstermijn in strijd is met het EG-recht. In zijn arrest van
21 maart 2008 heeft de Hoge Raad in de zaak X de volgende prejudiciële vragen aan het HvJ EG gesteld:

1. Moeten de artikelen 49 en 56 EG aldus worden uitgelegd dat deze artikelen niet eraan in de weg staan dat een
lidstaat, voor gevallen waarin (inkomsten uit) buitenlandse spaartegoeden voor de belastingdienst van die
lidstaat zijn verzwegen, een wettelijke regeling toepast die ter compensatie van een gebrek aan effectieve
controlemogelijkheden ten aanzien van buitenlandse tegoeden, voorziet in een navorderingstermijn van twaalf
jaar, terwijl voor (inkomsten uit) spaartegoeden die in het binnenland worden aangehouden, waar die effectieve
controlemogelijkheden wél voorhanden zijn, een navorderingstermijn geldt van vijf jaar?

2. Maakt het voor de beantwoording van vraag 1 verschil of de tegoeden worden aangehouden in een lidstaat die
een bankgeheim kent?

3. Indien vraag 1 bevestigend wordt beantwoord, verzetten dan de artikelen 49 en 56 EG zich evenmin ertegen
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dat een boete ter zake van de verzwijging van het inkomen of vermogen waarover belasting is nagevorderd,
wordt bepaald naar evenredigheid van het over die langere periode nagevorderde bedrag?"

In de zaak Passenheim-Van Schoot heeft de Hoge Raad in zijn arrest van eveneens 21 maart 2008 een prejudiciële
vraag gesteld die identiek is aan de eerste vraag in de zaak X.

3 Het arrest van het HvJ EG

3.1 Belemmering

Het HvJ EG heeft in zijn arrest van 11 juni 2009  de prejudiciële vragen beantwoord. Dit arrest betreft de gevoegde
zaken X met nummer C-155/08 en Passenheim-Van Schoot met nummer C-157/08. Het HvJ EG overwoog dat de
toepassing van een verlengde navorderingstermijn voor buiten Nederland aangehouden tegoeden en inkomsten daaruit
het voor belastingplichtigen die in Nederland woonachtig zijn minder aantrekkelijk kan maken om tegoeden naar een
andere lidstaat over te brengen. Het HvJ EG oordeelde dat een langere navorderingstermijn voor buiten Nederland
aangehouden tegoeden en inkomsten daaruit een in beginsel verboden beperking van zowel het vrij verrichten van
diensten als het vrije verkeer van kapitaal vormt.

3.2 Rechtvaardiging

Nadat het HvJ EG had vastgesteld dat sprake was van een belemmering, onderzocht het HvJ EG of hiervoor een
rechtvaardiging bestaat. Het overweegt daartoe dat de noodzaak om de doeltreffendheid van de fiscale controles te
waarborgen een dwingende reden van algemeen belang vormt, die een beperking van de uitoefening van de door het
EG-Verdrag gegarandeerde vrijheden van verkeer rechtvaardigt en dat dient ‘te worden aangenomen dat een regeling
als die van art. 16, lid 4, AWR ertoe bijdraagt, de doeltreffendheid van de fiscale controles te waarborgen en
belastingfraude te bestrijden'.

Het HvJ EG overweegt voorts dat een beperkende maatregel slechts gerechtvaardigd kan zijn ‘indien hij het
evenredigheidsbeginsel eerbiedigt in die zin dat hij geschikt is om het ermee nagestreefde doel te verwezenlijken en
niet verder gaat dan noodzakelijk is om dat doel te bereiken'. Bij de vaststelling of de verlengde navorderingstermijn niet
verder gaat dan noodzakelijk is om de doeltreffendheid van de fiscale controles te waarborgen en om belastingfraude
te bestrijden, maakt het HvJ EG onderscheid tussen twee gevallen. Het HvJ EG noemt als eerste geval

"de situatie waarin bestanddelen die in een lidstaat belastbaar zijn en in een andere lidstaat zijn ondergebracht, voor
de belastingautoriteiten van eerstgenoemde lidstaat zijn verzwegen en deze autoriteiten geen aanwijzing over het
bestaan van deze bestanddelen hebben op basis waarvan zij een onderzoek kunnen instellen. In dit geval is het voor
eerstgenoemde lidstaat niet mogelijk zich tot de bevoegde autoriteiten van de andere lidstaat te wenden met het
verzoek hem de inlichtingen te verstrekken die nodig zijn voor de juiste vaststelling van de belastingschuld".

Het HvJ EG overweegt vervolgens dat in een geval waarin geen aanknopingspunten voor het instellen van een
onderzoek voorhanden zijn, geen gebruik kan worden gemaakt van een regeling voor uitwisseling van inlichtingen. De
langere termijn moet derhalve worden beschouwd

"als een middel dat niet ertoe strekt deze autoriteiten de noodzakelijke tijd te gunnen om van deze andere lidstaat
inlichtingen over de aldaar ondergebrachte belastbare bestanddelen te verkrijgen, doch dat enkel voorziet in een
langere termijn waarbinnen bij een eventuele ontdekking van deze belastbare bestanddelen nog een
navorderingsaanslag kan worden opgelegd voor zover het onderzoek dat na deze ontdekking is ingesteld, tot deze
navorderingsaanslag kan leiden vóór het verstrijken van deze termijn".

Nu toepassing van de verlengde navorderingstermijn niet afhangt van de mogelijkheid om inlichtingen te krijgen van de
andere lidstaat, acht het HvJ EG de vraag of de andere lidstaat het bankgeheim kent niet relevant. Het HvJ EG oordeelt
dat een langere navorderingstermijn kan worden toegepast voor belastbare bestanddelen in een andere lidstaat
wanneer de belastingautoriteiten geen kennis hebben van de belastbare bestanddelen in de andere lidstaat op basis
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waarvan zij een onderzoek kunnen instellen. Ten aanzien van de boete oordeelt het HvJ EG dat deze in deze gevallen
over de langere navorderingstermijn kan worden opgelegd en mag worden berekend naar evenredigheid van het
bedrag van de navorderingsaanslag.

Het tweede geval dat het HvJ EG onderscheidt betreft

"de situatie waarin de belastingautoriteiten van een lidstaat wel beschikken over aanwijzingen over in een andere
lidstaat ondergebrachte belastbare bestanddelen op basis waarvan zij een onderzoek kunnen instellen".

Het HvJ EG is van oordeel dat in dit geval geen rechtvaardiging bestaat voor de algemene toepassing van een
bijkomende navorderingstermijn die niet afhankelijk is van de tijd die noodzakelijkerwijs moet verlopen om op nuttige
wijze gebruik te maken van regelingen voor wederzijdse bijstand, zoals de in richtlijn 77/799 neergelegde regeling voor
wederzijdse bijstand en via bilaterale overeenkomsten.

4 De twee door het HvJ EG onderscheiden gevallen

Het onderscheid dat het HvJ EG heeft aangebracht tussen de eerste en tweede ‘gevallen' roept vragen op over de
betekenis van dit aangebrachte onderscheid. Mijns inziens is hiermee in ieder geval duidelijk geworden dat de termijn
van twaalf jaar niet in alle gevallen kan worden toegepast. Deze termijn kan slechts worden toegepast wanneer hiervoor
een rechtvaardiging bestaat. Wanneer geen aanknopingspunten voor het instellen van een onderzoek voorhanden zijn,
is de navorderingstermijn van twaalf jaar gerechtvaardigd (het eerste geval). Het tweede geval betreft de situatie waarin
de Belastingdienst beschikt over aanwijzingen over in een andere lidstaat ondergebrachte belastbare bestanddelen. In
dit geval is aldus het HvJ EG een bijkomende navorderingstermijn gerechtvaardigd voor de tijd die noodzakelijkerwijs
nodig is om onderzoek naar de belastbare bestanddelen uit te voeren. Diverse auteurs zijn in hun commentaar op het
arrest van het HvJ EG van 11 juni 2009 nader ingegaan op de overwegingen van het HvJ EG omtrent het tweede geval.
Van der Vegt  is van mening dat sprake is van het tweede door het HvJ EG onderscheiden geval wanneer de
Belastingdienst binnen de reguliere navorderingstermijn over alle gegevens beschikt om een navorderingsaanslag op te
leggen, maar vervolgens tot na die termijn wacht met het opleggen van de aanslag. De Belastingdienst beschikt dan
namelijk over aanwijzingen op basis waarvan hij een onderzoek kan instellen. A-G Niessen  heeft in zijn conclusie
over de verenigbaarheid van de verlengde navorderingstermijn met de vrijheid van kapitaalverkeer wanneer een
banktegoed in Zwitserland, een zogenoemd ‘derde' land, wordt aangehouden ten aanzien van de door het HvJ EG
onderscheiden tweede gevallen betoogd:

"Het onderhavige geval behoort dus tot de eerste door het HvJ EG onderscheiden categorie. Een verlenging van de
navorderingstermijn tot twaalf jaar is dan toegestaan. Toch zijn mijns inziens de overwegingen van het Hof
aangaande de andere groep gevallen hier van belang. Daaruit blijkt immers dat de termijn niet meer mag worden
verlengd dan de fiscale autoriteiten nodig hebben om het bewijs van de belastbare bestanddelen te vergaren. Dit
principe impliceert dat de Belastingdienst de navorderingsaanslag wanneer de vijfjaarstermijn is verstreken, dient op
te leggen binnen redelijke termijn nadat hij over de gevraagde gegevens de beschikking heeft gekregen."

A-G Wattel  heeft na het arrest van het HvJ EG (wederom) in de zaken X en Passenheim-Van Schoot
geconcludeerd. Hij betoogt over het tweede door het HvJ EG onderscheiden geval:

"Het tweede door het HvJ EG onderscheiden geval (voldoende aanwijzingen voorhanden) sluit mijns inziens
temporeel aan op het eerste geval (onvoldoende aanwijzingen voorhanden) en sluit dat eerste geval vervolgens uit:
een buitenlandgeval verandert logischerwijze van een zonder-voldoende-aanwijzing-geval in een mét-voldoende-
aanwijzing-geval op het moment waarop de fiscus die voldoende aanwijzing verkrijgt."

5 Gevolgen van het arrest van het HvJ EG

Zoals uit paragraaf 5 blijkt, is het niet duidelijk wat het HvJ EG met het eerste en tweede geval precies bedoelt en wat
de gevolgen zijn van dit onderscheid. Het zou wenselijk zijn wanneer de Hoge Raad in zijn arresten in de zaken X en
Passenheim-Van Schoot meer duidelijkheid op dit punt creëert. In deze paragraaf geef ik weer wat mijns inziens de
gevolgen zijn van het arrest van het HvJ EG.
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Wanneer de inspecteur geen aanwijzing heeft over belastbare bestanddelen die in het buitenland worden
aangehouden, kan hij zich niet tot een andere lidstaat wenden met het verzoek hem inlichtingen te verstrekken.
Bovendien voorzien de richtlijn 77/799 en de bilaterale verdragen niet in alle gevallen in de mogelijkheid om
inlichtingen tussen de lidstaten uit te wisselen. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer een lidstaat een bankgeheim
heeft.  Uit de tekst van het arrest van het HvJ EG volgt dat in het geval waarin geen gebruik kan worden gemaakt
van een regeling voor uitwisseling van inlichtingen het HvJ EG een navorderingstermijn van twaalf jaar
gerechtvaardigd acht. Het HvJ EG ziet de termijn van twaalf jaar als een middel dat enkel in een langere termijn
voorziet waarbinnen bij een eventuele ontdekking van in het buitenland aangehouden belastbare bestanddelen
alsnog een navorderingsaanslag kan worden opgelegd voor zover het onderzoek dat na deze ontdekking is
ingesteld, voor het verstrijken van de termijn tot een navorderingsaanslag kan leiden. Het HvJ EG overweegt
hierbij dat de langere termijn geen middel is om de inspecteur tijd te gunnen om inlichtingen van de andere
lidstaat te verkrijgen. Uit deze overwegingen van het HvJ EG en de overwegingen die het HvJ EG bij de tweede
gevallen geeft, leid ik af dat de termijn van twaalf jaar gebruikt mag worden om in het buitenland aangehouden
belastbare bestanddelen te ontdekken waarover de Belastingdienst geen aanwijzingen heeft op basis waarvan hij
een onderzoek kan instellen. Zodra de Belastingdienst in het buitenland aangehouden belastbare bestanddelen
heeft ontdekt, mag hij - om over een termijn van twaalf jaar te kunnen navorderen - niet meer tijd voor het
onderzoek en het opleggen van de aanslag gebruiken dan hij nodig heeft.

Voorbeeld

Een dergelijk geval doet zich bijvoorbeeld voor wanneer een belastingplichtige inkeert, waardoor hij de inspecteur op
de hoogte brengt van in het buitenland aangehouden belastbare bestanddelen waarvan de inspecteur geen aanwijzing
had op basis waarvan hij een onderzoek had kunnen instellen. De inspecteur mag mijns inziens in een dergelijk geval
over twaalf jaar navorderen, tenzij hij niet voortvarend met de verkregen informatie aan de slag gaat. Het HvJ EG staat
naar mijn mening niet toe dat de inspecteur in het geval dat hij in het jaar 2007 informatie krijgt over een vanaf het jaar
2000 aangehouden bankrekening tot het jaar 2012 wacht met het opleggen van de aanslag wanneer deze periode niet
noodzakelijk is voor het onderzoek naar de bankrekening.

Wanneer de inspecteur wel over aanwijzingen beschikt op basis waarvan hij een onderzoek kan instellen, is een
langere navorderingstermijn slechts gerechtvaardigd voor de termijn die de inspecteur nodig heeft om op nuttige
wijze gebruik te maken van regelingen voor wederzijdse bijstand, waarbij de termijn in werking treedt zodra de
belastbare bestanddelen in een andere lidstaat zijn ondergebracht. Het HvJ EG acht het feit dat de belastbare
bestanddelen in het buitenland zijn ondergebracht geen rechtvaardiging voor de algemene toepassing van een
langere navorderingstermijn die niet afhankelijk is van de tijd die noodzakelijkerwijs moet verlopen om op nuttige
wijze gebruik te kunnen maken van de regelingen voor wederzijdse bijstand. In dit geval vergelijkt het HvJ EG
mijns inziens de binnenlandsituatie met de buitenlandsituatie waarin gegevensuitwisseling mogelijk is. In beide
situaties is gegevensuitwisseling mogelijk. In de buitenlandsituatie neemt deze gegevensuitwisseling over het
algemeen echter meer tijd in beslag dan in de binnenlandsituatie, waardoor het HvJ EG deze termijn niet op vijf
jaar stelt net als in de binnenlandsituatie, maar op de termijn die de Belastingdienst nodig heeft om het onderzoek
naar de in het buitenland aangehouden belastbare bestanddelen te kunnen uitvoeren.

Voorbeeld

Wanneer vanaf het jaar 2000 een bankrekening wordt aangehouden in een lidstaat die de Belastingdienst over deze
bankrekening informeert, kan de inspecteur slechts navorderen over de periode die hij nodig heeft om het onderzoek
naar de bankrekening te verrichten. Hoe lang deze periode is, zal van geval tot geval verschillen. Deze periode kan
meer dan vijf jaar bedragen, aangezien informatie-uitwisseling met het buitenland over het algemeen meer tijd in beslag
neemt dan in binnenlandsituaties. De termijn die hiervoor nodig is, is de navorderingstermijn. Stel dat dit zeven jaar is
en de inspecteur gaat in het jaar 2007 over tot het opleggen van een aanslag, dan mag hij mijns inziens navorderen
over de jaren 2000 tot en met 2006. Wanneer de inspecteur echter wacht met het opleggen van de aanslag tot het jaar
2009, dan mag hij mijns inziens navorderen over de jaren 2002 tot en met 2008 en niet over de jaren 2000 en 2001.
Doordat de inspecteur niet voortvarend heeft gehandeld, heeft hij derhalve zijn mogelijkheden om over de jaren 2000
en 2001 na te vorderen verspeeld. Een andere zienswijze houdt in dat de inspecteur in het jaar 2009 geen
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navorderingsaanslag meer kan opleggen, omdat hij dit al in het jaar 2007 had moeten doen. De inspecteur kan dan
slechts navorderen over de reguliere navorderingstermijn van vijf jaar, dit zijn de jaren 2004 tot en met 2008. Het is nu
aan de nationale rechter om te beoordelen wat het HvJ EG voor ogen heeft gehad.

Het antwoord op de vraag welke termijn redelijk is voor de duur van het onderzoek, is afhankelijk van de gang van
zaken in een bepaald geval. Hiervoor kunnen mijns inziens geen vaste regels worden gegeven, waardoor deze
door het HvJ EG geformuleerde overwegingen waarschijnlijk tot discussie tussen de belastingplichtige en de
inspecteur zullen leiden.

6 Conclusie

Het HvJ EG heeft in zijn arrest van 11 juni 2009 geoordeeld dat de verlengde navorderingstermijn een belemmering van
het vrij verkeer van diensten en kapitaal vormt. Het HvJ EG acht deze belemmering echter gerechtvaardigd wanneer
het belastbare bestanddelen betreft die in een lidstaat worden aangehouden waarvoor geen gebruik kan worden
gemaakt van een regeling voor uitwisseling van inlichtingen. In dit geval is een navorderingstermijn van twaalf jaar
gerechtvaardigd mits de inspecteur zodra hij toch informatie over de in het buitenland aangehouden belastbare
bestanddelen verkrijgt voortvarend met deze informatie aan de slag gaat.

Wanneer wel gebruik kan worden gemaakt van een regeling voor uitwisseling van inlichtingen, ziet het HvJ EG geen
rechtvaardiging voor een termijn van twaalf jaar, aangezien evenals in een binnenlandsituatie uitwisseling van
inlichtingen kan plaatsvinden. Het HvJ EG acht in een dergelijk geval een navorderingstermijn gerechtvaardigd die
afhankelijk is van de tijd die noodzakelijkerwijs moet verlopen om op nuttige wijze gebruik te maken van de regelingen
voor wederzijdse bijstand. De duur van deze termijn zal van geval tot geval verschillen. Het arrest van het HvJ EG heeft
derhalve duidelijkheid gecreëerd, maar aan de andere kant - zoals blijkt uit paragraaf 4 - ook direct weer vragen
opgeroepen.
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