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In dit artikel ga ik in op de voorwaarden voor na-
vordering en geef ik handvatten die kunnen wor-
den gebruikt om verweer te voeren tegen een na-
vorderingsaanslag.  

Bewijslast navordering
Het uitgangspunt is dat met het vaststellen van de defi-
nitieve aanslag rechtszekerheid ontstaat en de belasting-
heffing over het betreffende jaar is afgerond. Dit geldt bij 
de aanslagbelastingen zoals de inkomstenbelasting, ven-
nootschapsbelasting alsmede de daarbij behorende ver-
liesverrekeningsbeschikking1 en aanslagen schenk- en 
erfbelasting. Als aan specifieke voorwaarden is voldaan, 
kan de inspecteur toch terugkomen op een definitieve 
aanslag door middel van het opleggen van een navorde-
ringsaanslag. De inspecteur moet bewijzen dat aan de 
voorwaarden voor navordering is voldaan.

Doordat met navordering de rechtszekerheid wordt 
doorbroken is in artikel 16 van de Algemene Wet inzake 
Rijksbelastingen (hierna: AWR) bepaald dat aan een aan-
tal voorwaarden moet zijn voldaan. De eerste stap is het 
vaststellen of aan één van de drie voorwaarden is vol-
daan, te weten een nieuw feit, kwade trouw of kenbare 
fout. Als daaraan is voldaan moet in de tweede stap wor-
den vastgesteld of de navorderingsaanslag binnen de 
voor navordering vastgestelde termijn is vastgesteld. 

De inspecteur moet bewijzen dat aan de voorwaarden 
voor navordering is voldaan. Ook als omkering en ver-
zwaring van de bewijslast van toepassing is, blijft de be-
wijslast dat mag worden nagevorderd op de inspecteur 
rusten.2 De inspecteur zal dus in alle gevallen het bewijs 
moeten leveren. Uiteraard kan vervolgens tegenbewijs 
worden geleverd.

Praktische tip 1: Als bij het vaststellen van de aanslag de 
grond voor navordering niet is onderbouwd, is het de 
eerste stap om het standpunt in te nemen dat niet aan 
de voorwaarden voor navordering is voldaan. De inspec-
teur moet dan bewijzen dat hij mag navorderen. Als op 
het ontbreken van een navorderingsbevoegdheid geen 
beroep wordt gedaan dan wordt in bezwaar of in beroep 
niet getoetst of mag worden nagevorderd. Er wordt dan 
vanuit gegaan dat mag worden nagevorderd. 

Nieuw feit
In artikel 16, lid 1, AWR is bepaald dat de inspecteur niet 
mag navorderen ten aanzien van een feit waarmee de in-
specteur bekend was of redelijkerwijs bekend had kun-
nen zijn bij het vaststellen van de definitieve aanslag. 
Dit is het zogenoemde nieuw feit-vereiste waarover bij-
na wekelijks wel een uitspraak door de belastingrechter 
wordt gedaan. 

De Hoge Raad heeft een spoorboekje ontwikkeld met de 
rechtsregels voor de beantwoording van de vraag of de 
inspecteur een nieuw feit heeft. Aan de arresten van de 
Hoge Raad kan het volgende stappenplan worden ont-
leend: 

a. Als uitgangspunt mag de inspecteur bij het vaststel-
len van een aanslag uitgaan van de juistheid van de 
gegevens die een belastingplichtige bij zijn aangifte 
heeft verstrekt. De inspecteur is in beginsel niet tot 
een nader onderzoek gehouden. 

b. De inspecteur moet wel altijd met een normale zorg-
vuldigheid kennis nemen van de aangifte. 

Onder het met een normale zorgvuldigheid kennis-

De Belastingdienst legt regelmatig navorderingsaanslagen op 
zonder te onderbouwen dat aan de voorwaarden voor navor-
dering is voldaan. Als daarop niet wordt gereageerd, is dit een 
gemiste kans. Als navordering niet mogelijk is dan gaat immers 
de gehele navorderingsaanslag van tafel. Uiteraard kan twijfel 
zaaien over de navorderingsbevoegdheid ook nuttig zijn bij het 
bereiken van een compromis met de inspecteur. 
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nemen van de aangifte wordt verstaan dat de inspec-
teur zowel de aangifte als het (digitale) dossier dat de 
aangiften en andere gegevens van de belastingplich-
tige bevat met betrekking tot de te heffen belasting 
raadpleegt.3 De inspecteur is niet verplicht dossiers 
van andere belastingplichtigen of andere belastingen 
te raadplegen. De inspecteur moet die gegevens wel 
raadplegen als het (digitale) dossier van de betreffen-
de belastingplichtige daartoe aanleiding geeft. 

c. Als de inspecteur bij het kennisnemen van de aangif-
te met normale zorgvuldigheid aan de juistheid van 
enig in de aangifte opgenomen gegeven in redelijk-
heid behoort te twijfelen, is hij gehouden nader on-
derzoek te doen. 

d. Bij het raadplegen van de aangifte met normale zorg-
vuldigheid is geen aanleiding voor twijfel indien de niet-
onwaarschijnlijke mogelijkheid bestaat dat de in de aan-
gifte opgenomen gegevens juist zijn.4 Met andere 
woorden: als het waarschijnlijk is dat de aangifte juist 
is, dan mag de inspecteur deze volgen en conform de 
aangifte de definitieve aanslag vaststellen. In dat ge-
val is bij het met normale zorgvuldigheid kennisne-
men van de aangifte door de inspecteur geen ambte-
lijk verzuim begaan. De inspecteur kan dan 
navorderen op grond van een nieuw feit.

De toets of de niet-onwaarschijnlijke mogelijkheid be-
stond dat de aangifte juist was, is belangrijk maar tegelij-
kertijd moeilijk en arbitrair. Bij bijvoorbeeld aftrekpos-
ten die zijn toegepast is het arbitrair vanaf welk moment 
het nog waarschijnlijk was dat de kosten daadwerkelijk 
zijn gemaakt en in aftrek mochten worden gebracht. Dat 
is een feitelijk oordeel dat bij de feitenrechter nogal eens 
twee kanten op kan vallen en waarbij de Hoge Raad niet 
snel casseert. 

Voorbeeld 1
Uitspraak van Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden5: in de 
aangiften inkomstenbelasting over de jaren 2011 tot en 
met 2013 was een terbeschikkingstellingschuld opgeno-
men zonder een bijbehorend vermogensbestanddeel. De 
inspecteur heeft na een onderzoek over de jaren 2011 
tot en met 2013 navorderingsaanslagen vastgesteld en 
het box 1 verlies gecorrigeerd. Het Hof oordeelde dat de 
inspecteur bij een zorgvuldige kennisname van de aan-
giften 2011 tot en met 2013 zou zijn gehouden nader 
onderzoek te doen. Doordat de inspecteur geen nader 
onderzoek had gedaan, was sprake van een ambtelijk 
verzuim en kon geen navordering plaatsvinden. 

Voorbeeld 2
Rechtbank Den Haag6 oordeelde dat navordering niet 
mogelijk was nadat de inspecteur zonder reden een on-
derzoek naar de vestigingsplaats stil had gelegd. In het 
jaar 2013 werden vragen gesteld en beantwoord over de 
feitelijke leiding van de vennootschap. Nadat het onder-
zoek geruime tijd stil lag, werden in 2014 weer vragen 
gesteld die resulteerden in navorderingsaanslagen. De 
rechtbank oordeelde dat de inspecteur in het jaar 2013 
beschikte over informatie die hem redelijkerwijs ertoe 
had moeten brengen nader onderzoek te doen. Door dit 
niet te doen beging de inspecteur een ambtelijk verzuim 
waardoor navordering niet mogelijk was. 

Voorbeeld 3
A-G IJzerman heeft onlangs geconcludeerd dat bij de be-
oordeling of de niet-onwaarschijnlijke mogelijkheid be-
staat dat de aangifte juist is, ook de aangifte van de fis-
caal partner moet worden betrokken.7 Als dat niet zo zou 
zijn, kan altijd worden gezegd dat er een mogelijkheid 
was dat het bestanddeel in de aangifte van de fiscale 
partner was opgenomen waardoor het mogelijk was dat 
de aangifte juist was en niet kan worden nagevorderd.
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waarden voor kwade trouw nogmaals uiteengezet. De 
inspecteur moet bewijzen dat opzettelijk onjuiste gege-
vens zijn verstrekt of opzettelijk de juiste gegevens niet 
zijn verstrekt. Het moet gaan om informatieverstrek-
king die verplicht is zoals het indienen van de aangifte 
of het beantwoorden van vragen op grond van artikel 
47 AWR. 

Voor kwade trouw is (voorwaardelijk) opzet vereist.10 Bij 
opzet moet de inspecteur bewijzen dat willens en we-
tens onjuiste gegevens zijn verstrekt. Voor voorwaarde-
lijk opzet moet de inspecteur bewijzen dat de belasting-
plichtige willens en wetens de aanmerkelijke kans 
aanvaardt dat hij een onjuiste aangifte indient.  

Als de belastingplichtige in de aangifte een pleitbaar 
standpunt heeft ingenomen, dan is geen sprake van 
kwade trouw. Een pleitbaar standpunt is een standpunt 
dat kan worden gebaseerd op een pleitbare uitleg van 
het recht. Dit moet naar objectieve maatstaven worden 
gemeten wat inhoudt dat het achteraf kan worden inge-
nomen op basis van bijvoorbeeld een opinie, wetsge-
schiedenis, literatuur of een conclusie van een Advocaat-
Generaal.11

Bij beboeting kan opzet van een ander niet aan de belas-
tingplichtige worden toegerekend. De Hoge Raad is ech-
ter van oordeel dat dat wel kan bij navordering op grond 
van kwade trouw.12 In recente jurisprudentie wordt dit 
toegepast in gevallen waarin adviseurs voor honderden 

Praktische tip 2: De toets of het waarschijnlijk is dat de 
aangifte juist is, dient plaats te vinden met inachtne-
ming van het (digitale) dossier. Het is dus niet voldoen-
de dat de computer van de Belastingdienst alleen de aan-
gifte beoordeelt. Als gelet op het dossier de aangifte 
waarschijnlijk niet juist was dan had de inspecteur de 
aangifte moeten onderzoeken. Door geen onderzoek in 
te stellen is sprake van een ambtelijk verzuim en geen 
nieuw feit aanwezig. Het is dan ook van belang na te 
gaan welke informatie in het digitale dossier zat op het 
moment waarop de definitieve aanslag werd vastgesteld. 
Dit kan door inzage te nemen in de bezwaarfase tegen 
de navorderingsaanslag. De inspecteur moet inzage ge-
ven in alle op de zaak betrekking hebbende stukken 
waaronder het digitale dossier.8

Kwade trouw
Als de inspecteur geen nieuw feit heeft, mag hij op 
grond van artikel 16, lid 1, AWR toch navorderen als de 
belastingplichtige te kwade trouw is. In het zogenoem-
de Credit Suisse arrest9 heeft de Hoge Raad de voor-

Als een fout is gemaakt die onder het 
foutbegrip valt, dan moet óók voor de 
belastingplichtige kenbaar zijn dat de 
definitieve aanslag te laag was
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Voorbeeld
Een voorbeeld betreft de uitspraak van Hof Arnhem-
Leeuwarden van 10 april 201816 over een navorderings-
aanslag erfbelasting. Er was vererfd van broer naar broer. 
De administratief medewerker had de code ingevoerd 
die hoorde bij vererving van ouder naar kind waardoor 
een te laag tarief was toegepast in de aanslag erfbelas-
ting. Het invoeren van de onjuiste verwantschapscode 
was volgens het Hof geen typefout, maar een onjuist in-
zicht in de feiten omdat de administratief medewerker 
aan de hand van het papierenbiljet de verwantschap 
moest beoordelen en invoeren in het systeem. De ver-
schillende codes stonden niet onder elkaar op het scrol-
menu waardoor niet aannemelijk was dat een typefout 
was gemaakt. Daarnaast had de inspecteur de aangifte 
inhoudelijk beoordeeld en een correctie vastgesteld. 
Door de verwantschap niet te corrigeren is een beoorde-
lingsfout gemaakt. 

Praktische tip 4: Ga na of een beoordelingsfout is ge-
maakt en doe feitenonderzoek. Hoe is de definitieve 
aanslag vastgesteld? Heeft een administratief medewer-
ker, controleur of inspecteur de aangifte gezien en de 
fout niet opgemerkt? Als dat het geval is dan is al snel 
een beoordelingsfout aanwezig. In dat geval is navorde-
ring op grond van een kenbare fout niet mogelijk. 

Kenbaarheid
Als een fout is gemaakt die onder het foutbegrip valt, 
dan moet óók voor de belastingplichtige kenbaar zijn dat 
de definitieve aanslag te laag was. Het moet de belasting-
plichtige als het ware in één oogopslag duidelijk zijn dat 
de belastingaanslag niet juist is.17 De inspecteur moet be-
wijzen dat hieraan is voldaan.

De wetgever heeft deze bewijslast makkelijker gemaakt 
in de gevallen waarin de materieel verschuldigde belas-
ting meer dan 30% afwijkt van de in de definitieve aan-
slag geformaliseerde verschuldigde belasting. De fout 
wordt dan vermoed kenbaar te zijn omdat duidelijk is 
dat volgens de wet substantieel meer belasting is ver-
schuldigd dan met de definitieve aanslag is vastgesteld. 
Dit kan bijvoorbeeld zijn veroorzaakt door een software-
fout. Navordering bij een kenbare fout is mijns inziens 
niet bedoeld voor correcties waar discussie over bestaat. 

Dat betekent dat als een pleitbaar standpunt is ingenomen 
in de aangifte het voor de belastingplichtige niet kenbaar 
is dat bij het vaststellen van de aanslag een fout is ge-
maakt. In de parlementaire behandeling18 is ook duidelijk 
naar voren gekomen dat navordering op grond van een 
kenbare fout niet mogelijk is bij een pleitbaar standpunt.19 

Praktische tip 5: Als een fout is gemaakt die onder deze 
bepaling valt, ga dan na of de inspecteur heeft bewezen 
dat kenbaar was dat de definitieve aanslag te laag was 
vastgesteld. Als discussie over de correctie bestaat dan is 
de fout niet kenbaar. Dit kan het geval zijn bij een pleit-
baar standpunt. 

klanten persoonsgebonden aftrek toepassen. In zo’n pro-
cedure oordeelde Hof Arnhem-Leeuwarden13 dat de kwa-
de trouw van de adviseur aan de belastingplichtige kon 
worden toegerekend waardoor navordering bij de belas-
tingplichtige mogelijk was. Persoonlijk heb ik nog steeds 
moeite met het toerekenen van kwade trouw van de een 
aan de ander. Navordering bij kwade trouw zou mijns in-
ziens pas mogelijk moeten zijn als de belastingplichtige 
zelf te kwade trouw is, dus opzettelijk onjuiste gegevens 
heeft verstrekt. De belastingplichtige die niet weet dat 
zijn adviseur opzettelijk een onjuiste aangifte heeft in-
gediend, wordt – terwijl hij ervan uitgaat dat de belas-
tingheffing is afgewikkeld – toch nog met belastinghef-
fing geconfronteerd. Dat zou mijns inziens niet mogelijk 
moeten zijn. 

Praktische tip 3: De inspecteur moet bewijzen dat 
(voorwaardelijk) opzettelijk onjuiste gegevens zijn ver-
strekt of gegevens niet zijn verstrekt. Het willens en we-
tens verstrekken van onjuiste gegevens is vereist voor 
kwade trouw. Grove schuld of het maken van fouten is 
daarvoor onvoldoende. Ook als een pleitbaar standpunt 
in de aangifte is ingenomen is geen sprake van kwade 
trouw. 

Kenbare fout 
Sinds 2010 mag op grond van artikel 16, lid 2, onderdeel 
c, AWR ook worden nagevorderd als de belastingaanslag 
als gevolg van een fout te laag is vastgesteld. Dit kan een 
fout zijn aan de zijde van de Belastingdienst of een fout 
van de belastingplichtige. Deze navorderingsbevoegd-
heid heeft een andere achtergrond dan het nieuw feit en 
kwade trouw. Het moet hier gaan om een belastingaan-
slag waarvan duidelijk is dat die onjuist is vastgesteld. 
Dat is niet het geval als discussie over de hoogte van de 
belastingaanslag bestaat. 

Er moet aan twee cumulatieve voorwaarden zijn vol-
daan:
■■ Een fout niet zijnde een beoordelingsfout, en
■■ Dat de aanslag onjuist is, moet kenbaar zijn

Type fout
Uit de parlementaire geschiedenis blijkt dat het begrip 
‘fout’ neutraal en ruim is. Hieronder vallen in elk geval 
schrijf-, reken-, overname-, en intoetsfouten en fouten 
ten gevolge van de geautomatiseerde verwerking van 
aangiften. De schrijf- en tikfoutenjurisprudentie is hier-
mee gecodificeerd. Daarnaast wordt vooral beoogd na-
vordering bij automatiseringsfouten mogelijk te maken 
zodat wordt voorkomen dat als gevolg van een compu-
terfout te weinig belasting wordt geheven. 

De Hoge Raad heeft geoordeeld dat beoordelingsfouten 
hier niet onder vallen.14 Een beoordelingsfout wordt ge-
maakt als een aanslag te laag is vastgesteld als gevolg van 
een verwijtbaar onjuist inzicht van de inspecteur in de 
feiten of van een onjuist inzicht van de inspecteur in het 
recht.15 
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■■ Wat is het bewijs daarvoor?
■■ Bevat het dossier tegenbewijs waaruit bijvoorbeeld 

blijkt dat het onderzoek al eerder liep zodat geen 
nieuw feit aanwezig is of dat de aangifte is beoordeeld 
zodat geen fout in de zin van artikel 16, lid 2, onder-
deel c, AWR is gemaakt?

■■ Heeft de inspecteur bewijs geleverd dat de navorde-
ringsaanslag binnen de termijn is opgelegd die hoort 
bij de betreffende navorderingsgrondslag? <<<
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Navorderingstermijn
Als aan één van de drie voorwaarden voor navordering is 
voldaan, mag worden nagevorderd. Dit moet dan wel 
binnen de termijn.

Termijn bij nieuw feit of kwade trouw
Bij navordering op grond van een nieuw feit of kwade 
trouw is een termijn van vijf jaar het uitgangspunt op 
grond van artikel 16, lid 3, AWR. Deze termijn vangt aan 
na afloop van het belastingjaar. Als inkomen in het bui-
tenland opkomt of vermogen in het buitenland wordt 
aangehouden is de navorderingstermijn twaalf jaar op 
grond van artikel 16, lid 4, AWR. Over de vraag wanneer 
inkomen in het buitenland opkomt, is door de Hoge 
Raad geoordeeld in het arrest van 16 maart 2018.20 De 
belastingplichtige in deze procedure exploiteerde een 
ijssalon in Nederland en hield een deel van de omzet 
buiten de boeken. Dit deel bewaarde de belastingplichti-
ge in Nederland in een kluis en werd later op een bank-
rekening in het buitenland gestort. De Hoge Raad oor-
deelde dat dit inkomen in Nederland is opgekomen 
waardoor de twaalfjaarstermijn niet van toepassing is 
voor het box 1-inkomen. Dat ligt anders als in Nederland 
behaalde omzet direct op een bankrekening in het bui-
tenland wordt gestort. 

De navorderingstermijn wordt verlengd met het uitstel 
dat is verleend voor het doen van de aangifte.21 Belang-
rijk is dat de termijn niet kan worden verlengd voor de 
boete. De rechter moet dit ambtshalve toetsen.22

Voor de schenkbelasting gelden dezelfde termijnen, al-
leen vangen deze op een ander moment aan waardoor 
deze verder terug werken. Deze termijnen vangen aan 
na het overlijden van de schenker of begiftigde.23 Voor de 
erfbelasting is in artikel 66, lid 4, Successiewet 1956 be-
paald dat, indien in het buitenland aangehouden vermo-
gen niet is aangegeven, een onbeperkte navorderingster-
mijn van toepassing is.24 

Termijn bij kenbare fout
Bij de kenbare fout geldt een afwijkende termijn. Die ter-
mijn is twee jaar omdat een gemaakte fout ook snel kan 
worden ontdekt. Ook start deze termijn op een ander mo-
ment. De tweejaarstermijn vangt aan na het vaststellen 
van de aanslag. Deze termijn kan niet worden verlengd. 

Praktische tip 6: Controleer of de navorderingsaanslag 
binnen de termijn is opgelegd. Let op dat bij navordering 
op grond van een kenbare fout, een termijn van twee 
jaar geldt vanaf het vaststellen van de aanslag.

Checklist navordering
Als een navorderingsaanslag wordt opgelegd, moet wor-
den getoetst of de inspecteur heeft bewezen dat aan de 
navorderingsvereisten is voldaan. Daarbij kunnen de 
volgende vragen als leidraad dienen:
■■ Op welke grond baseert de inspecteur de navorderings-

bevoegdheid?


