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Samenvatting
Naar aanleiding van uit België verkregen microfiches met gegevens van rekeningen bij de KB-Lux heeft de inspecteur belanghebbende
om informatie over zijn bankrekeningen in het buitenland verzocht. Belanghebbende ontkende over een bankrekening bij de KB-Lux te
beschikken. Nadat belanghebbende weigerde informatie te verstrekken heeft de inspecteur navorderingsaanslagen VB opgelegd
waarbij hij een schatting heeft gemaakt van de door belanghebbende verschuldigde belasting. In deze conclusie wordt nader ingegaan
op de vraag of de door de inspecteur gemaakte schatting binnen de grenzen van een redelijke schatting ligt.
De inspecteur is bij het schatten van de inkomens- en vermogenscorrecties uitgegaan van de gegevens van de belastingplichtigen met
een bankrekening in het buitenland waarvan de inspecteur de hoogte van de saldi op de rekeningen kende. De inspecteur heeft de
inkomens- en vermogenscorrecties van de meewerkers in een tabel gezet. Vervolgens is hij voor de ontkenners en weigeraars
uitgegaan van de 95%-norm, waarbij ervan uit wordt gegaan dat 95% van alle correcties bij meewerkers kleiner zijn dan bij weigeraars
en ontkenners. De correctie die bij deze belastingplichtige is toegepast, heeft hij vermenigvuldigd met 1,5 met als argument dat het
saldo van de microfiches bij weigeraars en ontkenners 1,5 hoger is dan bij meewerkers. Wanneer de correctie op basis van
meewerkers plaatsvindt, moet aldus de inspecteur een correctie op de cijfers van meewerkers worden toegepast om tot een correctie
bij weigeraars en ontkenners te komen. De inspecteur acht dit ook logisch aangezien hoe hoger het saldo is des te groter het belang is
om te ontkennen.
A-G Van Ballegooijen bespreekt de vraag of de inspecteur de correcties op de gegevens van de meewerkers mocht baseren. Het hof
oordeelde dat de inspecteur in redelijkheid kon besluiten de saldi van de op de fotokopieën vermelde rekeningen bij de schatting van de
genoten inkomsten buiten beschouwing te houden. Dit feitelijke oordeel van het hof acht de advocaat-generaal voldoende gemotiveerd
en niet onbegrijpelijk. Nu het microfiche geen aanknopingspunt biedt voor het maken van een schatting van de inkomens- en
vermogenscorrectie kon de inspecteur de correcties bepalen aan de hand van de gegevens van de meewerkers. Belanghebbende is
vergeleken met een groot aantal andere belastingplichtigen die in dezelfde omstandigheden verkeren. Die anderen zijn eveneens
particulieren, die een rekening-courant aanhouden bij een bank in het buitenland. De inspecteur heeft gezocht naar standaardpatronen
van deze categorie belastingplichtigen, en zijn correctie daarvan afgeleid. Deze methode van schatten van niet-aangegeven inkomens
en vermogens, dus het kijken naar standaardpatronen van vergelijkbare belastingplichtigen, is op zichzelf onomstreden in de
jurisprudentie en literatuur. Door de weigering van belanghebbende om openheid van zaken te geven bestaat het enige
aanknopingspunt waarop de inspecteur zijn schatting kan baseren uit de gegevens van de meewerkers. Belanghebbende mocht aldus
de advocaat-generaal worden vergeleken met de meewerkers, aangezien hij zichzelf in deze positie heeft gebracht door geen
informatie te verstrekken waardoor de vergelijking van belanghebbende met andere belastingplichtigen met een bankrekening in het
buitenland niet onredelijk is.
De advocaat-generaal is voorts van mening dat de inspecteur terecht als uitgangspunt heeft genomen dat toepassing van de
gemiddelde correctie bij de meewerkers aan de gunstige kant kan uitvallen voor de weigeraars en ontkenners. De advocaat-generaal
volgt de inspecteur in zijn uitgangspunt dat de hoge bedragen niet worden toegegeven door weigerachtige belastingplichtigen
aangezien dit tot hoge correcties zou leiden. Wanneer de schatting lager uitkomt dan de daadwerkelijk verschuldigde belasting zal de
belastingplichtige doorgaans blijven weigeren de gevraagde informatie te verstrekken. De inspecteur heeft volgens de advocaat-
generaal in redelijkheid als uitgangspunt kunnen nemen dat voor 95% van de meewerkers een lagere correctie wordt toegepast dan
voor de weigeraars en ontkenners.
De advocaat-generaal is tot slot van mening dat de stelling van de inspecteur dat het KB-Lux-saldo van weigeraars en ontkenners hoger
zal zijn dan dat van meewerkers, omdat de eersten nu eenmaal meer fiscaal belang hebben om niet mee te werken, reeds (mede) ten
grondslag ligt aan de hantering van de 95%-norm. De stelling wordt dus tweemaal uitgebuit door de inspecteur. Daarbij komt de vraag
hoe de stelling van de inspecteur zich verhoudt met zijn uitgangspunt (nummer 2) dat ‘het saldo ... op het microfiche vaak niet
representatief is voor het werkelijk verzwegen bedrag' en met zijn ervaringsgegeven (nummer 3) dat `het saldo op het microfiche geen
indicatie geeft over de daadwerkelijke omvang van het vermogen of de genoten inkomsten'. De meeste renseignementen leren volgens
de advocaat-generaal slechts wie per 31 januari 1994 een rekening-courant had bij KB-Lux. Alleen bij omvangrijke bedragen is tevens
een indicatie aanwezig over hoeveel het banktegoed toen aldaar was. Zo luidde ook uitgangspunt nummer 5 van de inspecteur. De
slotsom van de advocaat-generaal luidt dat de schatting van de inspecteur in dit opzicht niet redelijk, namelijk willekeurig, was. Het hof
heeft het dus goed gezien. Het eerste middel van de staatssecretaris kan niet slagen. Hij heeft volgens de advocaat-generaal in zijn
eerste middel bovendien over het hoofd gezien dat het hof de omstandigheid dat belanghebbende weigert de gegevens te verstrekken
heeft meegewogen in zijn oordeel dat de schatting niet op willekeur berust. Tevens falen de klachten 14 en 15 van belanghebbende.
Het hof heeft in zijn uitspraak IB/PVV van 2 juli 2009 de inspecteur opgedragen om de vermogens van belanghebbende voor de VB te
berekenen met inachtneming van rechtsoverweging 5.6.3 van de uitspraak IB/PVV. Toen uit de uitspraak IB/PVV duidelijk werd hoe de



vermogens voor de VB volgens het hof dienden te worden vastgesteld, meende belanghebbende alsnog te kunnen bewijzen dat zijn
daadwerkelijke vermogen per ultimo 1998 tot en met 2001 lager was dan het door de inspecteur te berekenen vermogen. Hij zond bij
brief van 9 september 2009 documenten naar het hof die hij kort daarvoor van de KB-Lux had ontvangen. Het hof heeft in r.o. 5.3.7 van
zijn uitspraak VB geoordeeld dat de beginselen van een goede procesorde met zich brengen dat deze documenten buiten beschouwing
worden gelaten. Hierbij neemt het hof vier omstandigheden, opgesomd in r.o. 5.3.4 tot en met 5.3.6, in aanmerking. Het hof heeft, met
name omdat er geen goede redenen waren om die documenten niet eerder in het geding te betrekken, geoordeeld dat het belang van
belanghebbende om die documenten in de beoordeling te betrekken niet opweegt tegen het algemene belang van een doelmatige
procesgang. De advocaat-generaal is van mening dat het hof zijn uitgebreide afweging van belangen in redelijkheid heeft kunnen maken
en het bewijsaanbod van belanghebbende dus terecht heeft afgewezen. Ook klacht 29 van belanghebbende faalt.

Commentaar
Hof Amsterdam heeft op 2 juli 2009 (NTFR 2009/1549) wat de inkomstenbelasting betreft en op 26 november 2009 (NTFR 2009/2702)
wat de vermogensbelasting betreft in zeer uitgebreide bewoordingen een oordeel gegeven over de juistheid van de door de inspecteur
toegepaste KB-Lux-correcties bij een zogenoemde ‘ontkenner' (of: ‘weigeraar’). Bij ontkenners beschikt de Belastingdienst enkel over
de uit België verkregen renseignementen (fotokopieën van microfiches). Het daarin vermelde saldo per 31 januari 1994 van een
zichtrekening is veelal niet representatief voor het werkelijk verzwegen vermogen. Dit wordt veelal veroorzaakt doordat in een groot deel
van de gevallen een tweede rekening is geopend (spaar- en/of beleggingsrekening), waarvan geen gegevens zijn gerenseigneerd. Het
hof oordeelt dan ook dat de inspecteur in redelijkheid kon besluiten het gerenseigneerde saldo buiten beschouwing te laten bij zijn
schatting van de inkomsten- en vermogenscorrecties van een ontkenner.
De Belastingdienst heeft de correcties van ontkenners gebaseerd op gegevens van een grote groep ‘meewerkers' en ‘inkeerders’. Per
‘meewerker’ is over de periode 1990 tot en met 2000 het totale bedrag aan inkomens- en vermogenscorrecties berekend. Aangezien
toepassing van de gemiddelde correctie bij deze meewerkers en inkeerders aan de gunstige kant zou kunnen uitvallen voor een
ontkenner, heeft de inspecteur bij zijn schatting als uitgangspunt genomen dat voor 95% van de meewerkers een lagere correctie wordt
toegepast dan voor ontkenners. Dit komt voor particulieren neer op een totale inkomenscorrectie van f 150.088 en een totale
vermogenscorrectie van f 3.923.000 over de jaren 1990 tot en met 2000. Hof Amsterdam acht deze wijze van schatten met
gebruikmaking van de 95%-norm niet onredelijk. Echter, naast de toepassing van deze 95%-norm heeft de inspecteur deze totale
inkomsten- en vermogenscorrectie vermenigvuldigd met de factor 1,5. Dit omdat volgens de inspecteur het gemiddelde saldo van de
renseignementen van de weigeraars en ontkenners 1,5 keer zo hoog is als het gemiddelde saldo van meewerkers en inkeerders. Dat
gaat het hof te ver omdat er geen verband is tussen het gerenseigneerde saldo van de zichtrekening en het werkelijk verzwegen bedrag.
Hierdoor kunnen de gerenseigneerde saldi niet dienen als grondslag voor een verhoging met een factor 1,5. De advocaat-generaal
betoogt in de onderhavige conclusie dat hij het eens is met deze (feitelijke) oordelen van Hof Amsterdam.
Vervolgens wordt de berekende totale inkomens- en vermogenscorrectie door de inspecteur verdeeld over de (afzonderlijke) jaren 1990
tot en met 2000. Voor het toedelen van een deel van deze totale inkomen- en vermogenscorrectie aan het jaar 1994 zie ik geen
probleem in het op deze wijze schatten van verzwegen inkomsten en vermogen. Uit het renseignement kan immers worden afgeleid dat
belanghebbende over het jaar 1994 niet de vereiste aangifte heeft gedaan en/of niet aan zijn informatieverplichting heeft voldaan.
Alsdan is de bewijslast ‘omgedraaid’ en kan de inspecteur de verzwegen inkomsten en het vermogen schattenderwijs vaststellen. Maar
mij verbaast het gemak waarmee het hof en de advocaat-generaal uit een gerenseigneerd saldo per 31 januari 1994 aannemelijk acht
dat belanghebbende ook in de overige belastingjaren (1990 tot en met 2000) zou hebben beschikt over verzwegen buitenlandse
inkomsten en vermogen en zodoende ook wat die overige jaren betreft de bewijslast omdraait. Als uitgangspunt heeft te gelden dat
aanslagen over verschillende jaren zelfstandig dienen te worden vastgesteld. De inspecteur zal voor elk van de jaren 1990 tot en met
2000 aannemelijk moeten maken dat belanghebbende heeft beschikt over verzwegen buitenlandse inkomsten en vermogen en dat volgt
niet zonder meer uit de aannemelijkheid dat er in 1994 wel sprake was van verzwegen buitenlandse inkomsten en vermogen (zie HR 18
januari 2008, NTFR 2008/157).
Het hof laat overigens in het midden of belanghebbende de vereiste aangiften over de jaren 1990 tot en met 2000 heeft gedaan, maar
oordeelt (5.3.6): ‘Vaststaat dat belanghebbende voor alle jaren waarover de onderhavige navorderingsaanslagen zijn opgelegd geen
gegevens en inlichtingen over enige op zijn naam staande in het buitenland aangehouden bankrekening heeft verstrekt. Daarmee
heeft hij niet (volledig) voldaan aan de verplichtingen ingevolge artikel 47, eerste lid, AWR'. Maar stel nu eens dat belanghebbende in
het jaar 1990 (nog) niet beschikte over een buitenlandse bankrekening. Alsdan is de verklaring van belanghebbende dat hij niet over
een buitenlandse bankrekening heeft beschikt voor het jaar 1990 volledig juist. De inspecteur zal dan aan de hand van de normale regel
van stelplicht en bewijslast aannemelijk moeten maken dat belanghebbende in 1990 eveneens heeft beschikt over een buitenlandse
bankrekening. Het renseignement – dat enkel duidt op een per 31 januari 1994 aangehouden bankrekening – is mijns inziens
onvoldoende om aannemelijk te achten dat deze bankrekening ook in 1990 bestond. Hetzelfde geldt voor de stelling van de inspecteur
dat bij een groot aantal ‘meewerkers' de bankrekening ook al in de periode vóór 1994 bestond (slechts 39,1% van de meewerkers had
de desbetreffende bankrekening ook al in 1990). Het wachten is op de Hoge Raad.
Een ander, in deze conclusie onderbelicht, geschilpunt betreft de goede procesorde en het tijdstip waarop nog nadere (bewijs)stukken
kunnen worden ingediend. Op 2 juli 2009 (NTFR 2009/1549) deed het hof de einduitspraak voor de (navorderings)aanslagen
inkomstenbelasting van belanghebbende en een ‘tussenuitspraak' voor de vermogensbelasting. In deze tussenuitspraak werd de
inspecteur opgedragen om de vermogens te berekenen met in achtneming van het achterwege laten van de factor 1,5 almede met in
achtneming van de als gevolg van de bij de einduitspraak gewijzigde (inkomstenbelasting)schulden. De inspecteur heeft aan deze
tussenuitspraak gevolg gegeven door de door hem herrekende vermogens aan het hof te doen toekomen. Vervolgens verschaft de
eerder ontkennende belanghebbende alsnog documenten van de KB-Lux waaruit een lager vermogen zou zijn af te leiden dan de
inspecteur heeft geschat. Hoewel deze documenten (overeenkomstig het voorschrift van art. 8:58 Awb dat beoogt een behoorlijk verloop
van de procedure te waarborgen) meer dan tien dagen voorafgaande aan het (tweede) onderzoek ter zitting zijn ingediend, heeft het hof
geoordeeld dat de beginselen van een goede procesorde met zich meebrengen dat deze documenten toch buiten beschouwing moeten
worden gelaten. Hof Amsterdam overweegt (5.3.7):‘Nu er geen goede redenen waren om die documenten niet eerder in het geding te
brengen, weegt het belang dat belanghebbende heeft bij het in de beoordeling betrekking van die documenten niet op tegen het
algemene belang van een doelmatige procesgang'. De advocaat-generaal is het ook met dit oordeel van het hof eens, maar voegt
daar verder weinig nieuwe inzichten aan toe. Ik begrijp best dat Hof Amsterdam een procespartij – die als een pokeraar tracht zo lang
mogelijk een kaart in zijn mouw te houden – zo min mogelijk tegemoet wil komen, maar dat heeft weinig te doen met redenen van
doelmatigheid (wellicht op het aanpassen van een reeds door de griffier geconcipieerde einduitspraak na). Deze zeer relevante
documenten zijn ten minste tien dagen voorafgaande aan de zitting ingediend en de inspecteur heeft zich er zowel in een nader stuk als
tijdens de (toch al reeds geagendeerde) zitting uitvoerig over uitgelaten. Daarbij komt nog dat het hof in deze procedure de enige
feitelijk instantie was en dat er aanzienlijke boetes onderwerp van geschil zijn. Aldus meen ik dat Hof Amsterdam ten onrechte de door
belanghebbende ingebrachte documenten buiten beschouwing heeft gelaten.

[1] Mr. I.R.J. Thijssen is verbonden aan Jaeger Advocaten-belastingkundigen.
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