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Samenvatting

ECLI:NL:HR:2022:14

Awb art. 7:12 AWR art. 16 Beroepschri� in cassatie bij HR nr. 20/02734

Belanghebbende hee� voor de jaren 2013 t/m 2015 zorgkosten in a�rek gebracht. De aanslagen IB/PVV 2014
en 2015 zijn conform aangi�e opgelegd. Voor het jaar 2013 zijn vragen gesteld die belanghebbende niet hee�
beantwoord. Vervolgens is de a�rek niet geaccepteerd. In hoger beroep hee� hof alsnog a�rek verleend op
grond van het vertrouwensbeginsel. Ook over 2014 en 2015 zijn vervolgens vragen gesteld, die niet zijn
beantwoord. Dat is voor de inspecteur aanleiding belanghebbende navorderingsaanslagen IB/PVV 2014 en
2015 op te leggen, waarin de bij de aanslagen geaccepteerde a�rek is teruggenomen. Hof Arnhem-
Leeuwarden hee� deze navorderingsaanslagen in stand gelaten (28 juli 2020, nrs. 19/00642 en 19/00643,
NTFR 2020/2405). Dat de inspecteur voor de jaren 2014 en 2015 onderzoek is gaan doen nadat was gebleken
dat belanghebbende voor 2013 de a�rekpost niet kon onderbouwen, is niet onrechtmatig. Ook niet als de
gegevens van belanghebbende zijn opgeslagen in een bestand, aldus de Hoge Raad (vgl. HR 10 december
2021, nr. 20/02304, NTFR 2021/4311). Tijdens de cassatieprocedure hee� belanghebbende een brief van de
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Uitspraak

Feiten

Geschil

Rechtsoverwegingen

Belastingdienst ontvangen waarin is meegedeeld dat zijn gegevens zijn opgenomen in het databestand FSV.
De Hoge Raad kan echter niet oordelen over de feitelijke klacht van belanghebbende over het gebruik van
het databestand FSV. Wel wijst de Hoge Raad op de mogelijkheid voor belanghebbende om herziening (ex
art. 8:119 Awb) te vragen van de hofuitspraak nu de informatie over de opname in FSV als een nieuw feit
aangemerkt kan worden dat na de hofuitspraak is opgekomen en een ander licht werpt op de zaak.

(Volgt ongegrondverklaring.)

2.1. Belanghebbende hee� in de aangi�en inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen (hierna: IB/PVV)
voor de jaren 2013, 2014 en 2015 specifieke zorgkosten in a�rek gebracht. De aanslagen voor de jaren 2014
en 2015 zijn opgelegd conform de aangi�en. Voor het opleggen van de aanslag voor het jaar 2013 zijn vragen
aan belanghebbende gesteld over de a�rekpost. Die a�rekpost is vervolgens bij het opleggen van de aanslag
niet geaccepteerd. Uiteindelijk is, na een (hoger)beroepsprocedure, de a�rek voor het jaar 2013 alsnog
verleend omdat de Inspecteur in die procedure het in rechte te honoreren vertrouwen had gewekt dat hij de
a�rekpost zou accepteren.

2.2. Na het opleggen van de aanslag voor het jaar 2013 hee� de Inspecteur aan belanghebbende vragen
gesteld over de in de aangi�en voor de jaren 2014 en 2015 opgevoerde a�rekposten. Belanghebbende hee�
deze vragen niet inhoudelijk beantwoord en hee� geen bewijsstukken met betrekking tot de a�rekposten
verstrekt. Op 12 maart 2018 hee� de Inspecteur over de jaren 2014 en 2015 navorderingsaanslagen in de
IB/PVV opgelegd, waarin de bij de aanslagen over die jaren geaccepteerde a�rek van specifieke zorgkosten
werd teruggenomen.

3.1. Voor het Hof was in geschil of de Inspecteur terecht de a�rek van specifieke zorgkosten voor de jaren
2014 en 2015 hee� gecorrigeerd.

3.2. Het Hof hee� de navorderingsaanslagen in stand gelaten. Daarbij hee� het Hof overwogen dat er voor de
Inspecteur, nadat belanghebbende ten aanzien van het jaar 2013 geen inhoudelijke antwoorden gaf op
vragen omtrent de specifieke zorgkosten, aanleiding bestond vragen te stellen over de specifieke zorgkosten
voor de jaren 2014 en 2015. De omstandigheid dat belanghebbende de in a�rek gebrachte specifieke
zorgkosten voor die jaren niet kon onderbouwen, is een nieuw feit dat navordering rechtvaardigt, aldus het
Hof.

4.1. De eerste klacht komt op tegen het hiervoor in 3.2 weergegeven oordeel van het Hof. De klacht betoogt
dat het Hof ten onrechte geen rekening hee� gehouden met zogenoemd project 1043 van de
Belastingdienst. Volgens de klacht worden binnen project 1043 belastingplichtigen op basis van profilering
en vermoedens bestempeld tot fraudeur, waardoor zij worden geconfronteerd met extra toezicht en
controle. Bij deze controle wordt niet voldaan aan de wettelijke vereisten, waaronder de Algemene
verordening gegevensbescherming (AVG) en algemene beginselen van behoorlijk bestuur, aldus de klacht.
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Belanghebbende zou zijn geprofileerd als fraudeur. Dit zou blijken uit de code ‘1043 OKA’ die was vermeld op
de vragenbrieven die voorafgaand aan de navorderingsaanslagen in de IB/PVV over de jaren 2014 en 2015
aan belanghebbende zijn verzonden.

4.2. Het oordeel van het Hof houdt in dat de Inspecteur onderzoek is gaan doen naar de aangi�en IB/PVV van
belanghebbende voor de jaren 2014 en 2015 nadat hij bij een controle van de aangi�e voor het jaar 2013 had
geconstateerd dat belanghebbende de daarin opgenomen a�rekpost voor specifieke zorgkosten niet kon
onderbouwen. Zoals de Hoge Raad hee� overwogen in het arrest van 10 december 2021,
ECLI:NL:HR:2021:1748 (hierna: het arrest van 10 december 2021) (red. NTFR 2021/4311) is het instellen van
een dergelijk onderzoek niet onrechtmatig, ook niet indien de gegevens van belanghebbende zijn
opgeslagen in een bestand, en zelfs indien die gegevensverwerking op zichzelf beschouwd onrechtmatig is.
De klacht faalt in zoverre.

4.3.1. In cassatie hee� belanghebbende gesteld dat de Belastingdienst hem bij brief van 31 maart 2021 hee�
meegedeeld dat zijn gegevens waren opgenomen in het databestand Fraude Signalering Voorziening
(hierna: het databestand FSV) van de Belastingdienst. Volgens belanghebbende hee� die registratie bestaan
in de periode dat zijn belastingaangi�en voor de jaren 2013, 2014 en 2015 zijn afgedaan onder de
projectnaam 1043.

4.3.2. Belanghebbende hee� tijdens de mondelinge behandeling bij het Hof niet verwezen naar het
databestand FSV, maar wel naar project 1043. Daarbij hee� belanghebbende gesteld slachtoffer te zijn van
dat project, zonder daarvoor feiten en omstandigheden aan te dragen. De Inspecteur hee� tijdens de
mondelinge behandeling bij het Hof opgemerkt dat hij geen indicaties hee� dat belanghebbende in dat
project betrokken is. Het Hof hee� de stelling van belanghebbende over project 1043 kennelijk niet opgevat
als een zelfstandige beroepsgrond. Dit is, gelet op hetgeen tijdens de mondelinge behandeling bij het Hof is
opgemerkt, niet onbegrijpelijk. Het Hof hoefde zich daarom niet uit te laten over de rechtmatigheid van dat
project 1043.

4.3.3. De klachten in cassatie steunen onder meer op informatie over de opname van gegevens van
belanghebbende in het databestand FSV die dateert van na de datum waarop het Hof uitspraak hee�
gedaan. Bovendien is ook nadien nog informatie over het databestand FSV en project 1043 bekend
gemaakt.  In zoverre zijn dat feiten en omstandigheden die belanghebbende niet bij het Hof te berde had
kunnen brengen, en die het Hof daarom niet hee� kunnen meewegen bij zijn onderzoek naar de
rechtmatigheid van de controle van de aangi�en van belanghebbende. Daarom kan, mede in verband met
de door de Hoge Raad in het arrest van 10 december 2021 geschetste uitgangspunten, niet worden
uitgesloten dat belanghebbende hierin aanleiding ziet een verzoek in te dienen tot herziening van de
uitspraak van het Hof. Opmerking verdient dat de Hoge Raad niet kan overzien of belanghebbende met
succes een herzieningsverzoek bij het Hof zal kunnen indienen. Hetgeen belanghebbende in cassatie hee�
gesteld over project 1043 en het databestand FSV kan echter op grond van hetgeen in 4.3.2 is overwogen niet
tot cassatie leiden.

4.4. De klachten kunnen voor het overige evenmin tot cassatie leiden. De Hoge Raad hoe� niet te motiveren
waarom hij tot dit oordeel is gekomen. Bij de beoordeling van deze klachten voor het overige is het namelijk
niet nodig om antwoord te geven op vragen die van belang zijn voor de eenheid of de ontwikkeling van het
recht (zie artikel 81, lid 1, van de Wet op de rechterlijke organisatie).

(Volgt ongegrondverklaring.)
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Noot

Voetnoten

In dit arrest past de Hoge Raad de rechtsregels toe uit het arrest van 10 december 2021 (nr. 20/02304, NTFR
2021/4311, met commentaar van Van der Voort Maarschalk). In deze zaak stelde de inspecteur onderzoek in
naar de aangi�en IB over de jaren 2014 en 2015, omdat belanghebbende geen bewijsstukken voor de a�rek
van de zorgkosten voor de aangi�e IB 2013 kon overleggen. Dan lijkt de controle over de jaren 2014 en 2015
een uitvloeisel te zijn van het onderzoek naar het jaar 2013. Dat zou in de regel moeten kunnen, ware het niet
dat dit als ‘fruits of the poisonous tree’ zou kunnen worden bestempeld als het onderzoek naar de aangi�e
2013 onrechtmatig zou zijn geweest, bijvoorbeeld vanwege de wijze van selectie van de aangi�e voor
controle op basis van ‘project 1043’. Daarover oordeelde de Hoge Raad in december dat de beslissing van de
inspecteur om een aangi�e te onderzoeken niet onrechtmatig is, zelfs als dat een uitvloeisel is van opname
van een belastingplichtige in de FSV-database. Dat is anders als sprake is van een uitzonderlijk geval waarbij
de selectie (zoals project 1043; het opvoeren van hoge zorgkosten), de verwerking en het gebruikmaken van
persoonsgegevens plaatsvindt op basis van een criterium dat leidt tot schending van een grondrecht (zoals
geaardheid en geloofsovertuiging). Als sprake is van zo’n uitzonderlijk geval, dan wordt gehandeld op een
wijze die indruist tegen hetgeen van een behoorlijk handelende overheid mag worden verwacht (het ‘zozeer
indruist’-criterium). De correcties kunnen dan niet in stand blijven.

Net zoals in het arrest uit december 2021, kon de belanghebbende in deze zaak niet veel feiten en
omstandigheden over project 1043 aandragen tijdens de zitting bij het hof op 7 juli 2020. Veel informatie
over project 1043 en de FSV-database is daarna pas bekend geworden, onder andere door het WOB-verzoek
van 24 juli 2020. De Hoge Raad wijst de belanghebbende enigszins de weg door een voorzet te geven voor
een herzieningsverzoek (ex art. 8:119 Awb). Als herziening mogelijk is, kan vervolgens worden beoordeeld of
zo’n uitzonderlijk geval zoals de Hoge Raad benoemt in het arrest van 10 december 2021 zich hier voordoet.
Die beoordeling vergt feitenonderzoek en dat is bij uitstek voorbehouden aan de feitenrechter.

Feitenonderzoek is in de zaak van belanghebbende noodzakelijk om te kunnen beoordelen of sprake is van
een onrechtmatige risicoselectie. Zoals ik afleid uit de conclusie van de advocaat-generaal (punt 7 e.v.), staat
op de brieven die belanghebbende van de Belastingdienst ontving ‘1043 – OKA’ vermeld. Dat is een andere
code dan waar de inspecteur naar verwijst, namelijk ‘AKI 1044’. Het is in deze procedure onduidelijk gebleven
waar de code ‘1043 – OKA’ voor staat. Omdat het ook gaat om zorgkosten en de cijfers overeenkomen met
het project 1043, lijkt het geen toevallige samenloop te zijn. De staatssecretaris hee� hierover in cassatie ook
geen duidelijkheid verscha� (zie de conclusie van de advocaat-generaal, punt 7.7). Als duidelijk wordt dat de
selectie voor controle van de aangi�e voortvloeit uit een schending van een grondrecht, dan kan dit
verstrekkende gevolgen hebben. Dan zou sprake kunnen zijn van zo’n uitzonderlijk geval, waardoor de
inspecteur de aangi�e niet (meer) mag corrigeren. Als de belanghebbende goed motiveert dat in zijn situatie
van zo’n uitzonderlijk geval sprake is, bijvoorbeeld onder verwijzing naar de gestelde Kamervragen of op
basis van informatie die hij hee� verkregen door middel van inzage in het dossier van de Belastingdienst op
grond van art. 8:42 Awb, dan moet de inspecteur gegevens die relevant kunnen zijn overleggen. Dat kan ook
een schermprint uit een database zijn (HR 4 mei 2018, nr. 16/04237, NTFR 2018/1156, met commentaar van
Perdaems). De belanghebbende kan ook denken aan een (nieuw) WOB-verzoek om hierover (meer)
duidelijkheid te verkrijgen. Er zullen vermoedelijk meer belastingplichtigen hiermee gebaat zijn. Gelet op de
voorzet van de Hoge Raad (een herzieningsverzoek) is het laatste woord hier voorlopig nog niet over gezegd.

1) . ECLI:NL:GHARL:2019:442 (red. NTFR 2019/400).
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2) . Bijvoorbeeld het rapport van de Autoriteit persoonsgegevens, nr. z2020-04615, verschenen 29 oktober
2021.
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