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Samenvatting
Belanghebbende, die in België woont, verzoekt in zijn aangifte om vermindering ter voorkoming van dubbele belasting ter zake van zijn
van ABP ontvangen pensioenuitkering. De inspecteur vraagt belanghebbende deze verwerking nader te onderbouwen.
Belanghebbende stuurt een formulier van ABP in waarin is vermeld dat het pensioen in privaatrechtelijke dienstbetrekking is
opgebouwd. Na kennisname van dat formulier legt de inspecteur de primitieve aanslag op overeenkomstig de aangifte. Nadien ontvangt
de inspecteur informatie van een collega, waaruit zou blijken dat de in het formulier van ABP opgenomen kwalificatie onjuist is en dat het
pensioen in publiekrechtelijke dienstbetrekking is opgebouwd. In geschil is of sprake is van een navordering rechtvaardigend nieuw feit.
Het hof is van oordeel dat dit niet het geval is, omdat de in het formulier van ABP opgenomen kwalificatie in strijd is met gegevens die
de inspecteur bij de voorbereiding van de primitieve aanslag ter beschikking stonden en die hij ook heeft geraadpleegd. Volgens die
gegevens was belanghebbende in publiekrechtelijke dienstbetrekking werkzaam. Omdat de inspecteur, ondanks deze tegenstrijdige
informatie, zonder verder onderzoek de primitieve aanslag overeenkomstig de aangifte heeft opgelegd, heeft hij een ambtelijk verzuim
begaan dat aan navordering in de weg staat.
(Hoger beroep ongegrond.)

Commentaar
Op grond van art. 16 AWR kan een inspecteur tot navordering overgaan indien hij beschikt over (i) een nieuw feit, (ii) de
belastingplichtige te kwader trouw is of (iii) sprake is van een kenbare fout. In deze uitspraak staat het eerste onderdeel centraal, te
weten de vraag of de inspecteur beschikt over een nieuw feit.
Een nieuw feit is een feit dat de inspecteur niet bekend was of redelijkerwijs niet bekend had kunnen zijn. Hieruit kan worden afgeleid
dat op de inspecteur een zekere onderzoeksplicht rust. Schiet hij daarin tekort, dan begaat hij een ambtelijk verzuim en kan hij niet
navorderen. Bij het vaststellen van een aanslag moet de inspecteur de nodige zorgvuldigheid betrachten. Zo moet hij van bepaalde
gegevens kennis nemen, zoals de gegevens in het dossier van de betrokken belastingplichtige. Dat dient de inspecteur ook met de
nodige diepgang te doen. Op het onderdeel van de onderzoeksplicht gaat het in deze zaak mis. De inspecteur heeft weliswaar de
gegevens in zijn dossier geraadpleegd, maar heeft dat onvoldoende diepgaand gedaan. Uit de uitspraak kan ook afgeleid worden dat
de inspecteur onvoldoende kennis over de belastingheffing van pensioenen ten toon heeft gespreid. Uit de gegevens van het dossier
blijkt immers op welke wijze het pensioen is opgebouwd. Daaruit had hij de conclusie moeten trekken dat dit onder de Nederlandse
belastingheffing viel.
Het hof oordeelt dan ook terecht dat de inspecteur een ambtelijk verzuim heeft begaan dat aan navordering in de weg staat.
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