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Onjuist standpunt partijen over

omkering bewijslast mag

rechter niet volgen
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Hof Arnhem-Leeuwarden: ECLI:NL:GHARL:2020:7496

A-G: ECLI:NL:PHR:2021:1244

TOON BRON

SAMENVATTING
X (belanghebbende) exploiteert een shishalounge.

De shishalounge is een gelegenheid waar onder
meer waterpijp kan worden gerookt. De Inspecteur

heeft X verzocht herkomstbescheiden te verstrekken

over de periode van 23 september 2011 (datum
oprichting) tot en met 11 maart 2016 voor in haar

bedrijf aangetroffen accijnsgoederen (waterpijpta-

bak). X heeft te kennen gegeven de gevraagde gege-
vens niet te kunnen verstrekken.

De Inspecteur heeft vervolgens bij een informatie-

beschikking vastgesteld dat niet aan de informatie-
verplichting is voldaan. Nadat de beschikking

onherroepelijk is geworden, heeft de Inspecteur een

naheffingsaanslag accijns naar een geschat bedrag
met vergrijpboete opgelegd. Het tijdvak van de

aanslag (periode van 1 september 2012 tot en met

6 september 2016) wijkt af van de in het informatie-
verzoek en in de informatiebeschikking genoemde

periode.

Hof Arnhem-Leeuwarden heeft partijen gevolgd in
hun gezamenlijke standpunt dat de bewijslast

omgekeerd dient te worden. Het Hof heeft vervol-

gens geoordeeld dat de verschuldigde accijns die bij
uitspraak op bezwaar is vastgesteld op een redelijke

schatting berust. Het Hof heeft X er niet in geslaagd
geacht het verzwaarde (tegen)bewijs te leveren dat

de Inspecteur bij het doen van de uitspraak op

bezwaar het aantal kilogrammen waterpijptabak te
hoog heeft geschat. Met betrekking tot de vergrijp-

boete heeft het Hof geoordeeld dat deze passend en

geboden is.
X heeft cassatieberoep ingesteld tegen de oordelen

van het Hof over de redelijke schatting en de hoogte

van de boete. Hoewel de middelen zich niet richten
tegen het oordeel van het Hof over de omkering en

verzwaring van de bewijslast, gaat de Hoge Raad

hierop toch in. In het geval dat procespartijen het
erover eens zijn dat de bewijslast moet worden

omgekeerd en verzwaard, maar dat gezamenlijke

standpunt van procespartijen onjuist is omdat het,
gelet op de tussen partijen vaststaande feiten, blijk

geeft van een onjuiste rechtsopvatting, is de belas-

tingrechter verplicht om de normale regels van
bewijsrecht toe te passen. In casu is geen plaats voor

omkering en verzwaring van de bewijslast op basis

van de informatiebeschikking voor zover het gaat om
de periode van 12 maart 2016 tot en met 6 septem-

ber 2016. Partijen, die er kennelijk van uit zijn

gegaan dat de bewijslast ook in zoverre is omge-
keerd en verzwaard als gevolg van de onherroepelijk

geworden informatiebeschikking, hebben zich

gebaseerd op een onjuiste rechtsopvatting. Het Hof
had partijen niet in die onjuiste rechtsopvatting

mogen volgen.

De uitspraak van het Hof kan niet in stand blijven
voor zover het gaat om accijns ter zake van het voor-

handen hebben van waterpijptabak die geen verband

houdt met aankopen waarvoor de Inspecteur aan-
koopfacturen heeft opgevraagd die tot en met

11 maart 2016 aan X zijn uitgereikt. De zaak is op dit

punt verwezen naar Hof Den Bosch. Verder zal het
verwijzingshof opnieuw moeten beoordelen in hoe-

verre de aan X opgelegde boete passend en geboden

is.
ConformConclusie A-G Ettema (NLF 2022/0413,met

noot van Polak).
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NOOT
De Hoge Raad casseert op ambtshalve gronden de uit-

spraak van Hof Arnhem-Leeuwarden. Cassatie op ambts-

halve gronden komt zelden voor en toch gaat de Hoge

Raad in deze procedure zo ver. Mijns inziens terecht, om-

dat de rechtsbeschermende taak van de Hoge Raad daar-

mee wordt gehanteerd. Bovendien sluit dit aan bij de

overwegingen van de Hoge Raad dat ambtshalve moet

worden getoetst of omkering en verzwaring van de be-

wijslast (hierna: omkering) moet worden toegepast. In

deze procedure tegen een naheffingsaanslag accijns is

een informatiebeschikking genomen die onherroepelijk

vaststaat omdat daartegen geen bezwaar is gemaakt. Par-

tijen en het Hof gingen ervan uit dat omkering van de

bewijslast hierdoor van toepassing is voor de gehele na-

heffingsaanslag. De Hoge Raad oordeelt dat dat niet het

geval is.

Ambtshalve cassatie: periode
De Hoge Raad overweegt ambtshalve dat de feitenrechter

is gehouden de bewijslast om te keren en te verzwaren als

de feiten daartoe aanleiding geven. Dit ongeacht het

standpunt van de partijen hierover. In deze procedure is

geen verweer gevoerd tegen toepassing van de omkering

van de bewijslast. De Hoge Raad overweegt dat ook in dat

geval de rechter moet beoordelen of toepassing van de

omkering van de bewijslast onjuist is omdat dit gelet op

de vaststaande feiten blijk geeft van een onjuiste rechts-

opvatting. In dat geval moet de normale bewijslastverde-

ling worden toegepast.

In deze procedure zag de informatiebeschikking op het

niet verstrekken van aankoopfacturen over de periode

23 september 2011 tot en met 11 maart 2016. De nahef-

fingsaanslag ziet op de periode 1 september 2012 tot en

met 6 september 2016. De Hoge Raad oordeelt ambts-

halve dat voor omkering van de bewijslast geen plaats is

voor de periode van 12 maart 2016 tot en met 6 septem-

ber 2016. Mijns inziens een helder en terecht oordeel. Na

verwijzing moet de naheffingsaanslag voor zover die ziet

op deze periode met toepassing van de normale bewijs-

lastverdeling worden beoordeeld.

Na informatiebeschikking niet automatisch
omkering
Onder verwijzing naar het arrest van 10 februari 20171

overweegt de Hoge Raad dat de rechtmatigheid van het

informatieverzoek niet meer ter discussie kan worden

gesteld omdat de informatiebeschikking onherroepelijk

vaststaat. De Hoge Raad overweegt dat de feitenrechter

ambtshalve moet beoordelen of het in een informatiebe-

schikking geconstateerde verzuim van dien aard is dat

omkering daardoor is gerechtvaardigd.

A-G Ettema kwam tot de conclusie dat het Hof die toets

niet heeft uitgevoerd en dat ook hiervoor verwijzing

moet volgen. De Hoge Raad oordeelt echter anders en

casseert niet op dit punt. De Hoge Raad overweegt dat

partijen ervan uit zijn gegaan dat omkering van toepas-

sing is en dat daarin besloten ligt dat niet in geschil was

dat het informatieverzuim van dien aard is dat omkering

is gerechtvaardigd. Dit is een grote stap die de Hoge Raad

zet, omdat partijen hierover niets hebben gesteld en het

Hof hier niet naar heeft gevraagd. Dat hierover geen de-

bat is gevoerd, hoeft niet te betekenen dat de belangheb-

bende meent dat het informatieverzuim omkering recht-

vaardigt. Nu de Hoge Raad de zaak toch verwijst, was het

een kleinemoeite geweest om ook voor dit geschilpunt te

verwijzen. Vooral nu de feitenrechter dit ambtshalve

moet toetsen en niet uit de uitspraak blijkt dat dit is ge-

beurd.

De Hoge Raad gaat zelf over tot een feitelijke beoordeling.

De Hoge Raad overweegt dat de aankoopfacturen het mo-

gelijk maken om de herkomst van de waterpijptabak na

te gaan, waardoor kan worden nagegaan of accijns is vol-

daan. Volgens de Hoge Raad geeft het standpunt van par-

tijen, dat het verzuim van dien aard is dat omkering is

gerechtvaardigd, geen blijk van een onjuiste rechtsopvat-

ting. De Hoge Raad overweegt dus dat de aankoopfactu-

ren zo belangrijk zijn dat het niet verstrekken daarvan

terecht tot omkering leidt, althans dat het Hof zich

daarom terecht heeft aangesloten bij het standpunt van

partijen. Mijns inziens gaat de Hoge Raadmet dit oordeel

op de stoel van de feitenrechter zitten en had dit beter

kunnen worden meegenomen in de verwijzingsop-

dracht. Met name omdat bij de beoordeling of omkering

gerechtvaardigd is alle feiten een rol kunnen spelen.

De boete
Na verwijzing moet het Hof voor de periode vanaf

12 maart 2016 oordelen met toepassing van de normale

bewijslastverdeling. Ook moet het verwijzingshof beoor-

1 HR 10 februari 2017, 16/02729, ECLI:NL:HR:2017:130, NLF 2017/0380, met noot van De Roos.

T5 – 175 x 245 –NL Fiscaal Pag. 0034
<NLF_2022_38_v13_proef2 ▪ 21-09-22 ▪ 15:19>

FORMEEL BELASTINGRECHT/ACCIJNZEN NLF 2022/1814NLFISCAAL

NUMMER 38 / 22 SEPTEMBER 2022 / JAARGANG 734



delen of de boete passend en geboden is. Alle omstandig-

heden kunnen daarbij weer een rol spelen, omdat een

boete ex nunc wordt getoetst. Ik lees het arrest zo dat de

verwijzing ziet op de gehele boetebeschikking en dus ook

op de boete voor zover die ziet op het deel van de aanslag

dat vaststaat (tot 12 maart 2016). Dit kan ook niet anders,

omdat de boetebeschikking niet kan worden gesplitst.

Beoordeeldmoet worden of de boete passend en geboden

is, gelet op het gehele feitencomplex.

Angelique Perdaems
Hertoghs advocaten
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