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Samenvatting
Aan belanghebbende zijn belastingaanslagen opgelegd. In bezwaar heeft belanghebbende een advocaat ingeschakeld om hem te
vertegenwoordigen. De uitspraken op bezwaar, met dagtekening 3 oktober 2011, zijn per post verzonden aan de advocaat en op 5
oktober 2011 op diens kantoor ontvangen. De beroepschriften zijn gedagtekend 16 november 2011. Zij zijn door de rechtbank per fax
ontvangen op 17 november 2011 en per post op 18 november 2011. De rechtbank heeft de beroepen wegens termijnoverschrijding
niet-ontvankelijk verklaard. Volgens het hof is dat terecht. Anders dan belanghebbende stelt, is de inspecteur niet gehouden om, naast
de bekendmaking van de uitspraken op bezwaar aan de advocaat, ook de uitspraken naar belanghebbende zelf toe te zenden. De
inspecteur maakt aannemelijk dat de uitspraken uiterlijk 4 oktober 2011 ter post zijn bezorgd. De beroepstermijn eindigde derhalve op
15 november 2011. Dit betekent dat de beroepen te laat zijn ingediend. Verschoonbare redenen zijn niet aan de orde, aldus het hof.
(Hoger beroep ongegrond.)

Commentaar
In art. 6:17 Awb is neergelegd dat, indien een partij zich in een bezwaarprocedure laat vertegenwoordigen, de op de zaak betrekking
hebbende stukken ‘in ieder geval’ aan de gemachtigde worden verstuurd. Een uitspraak op bezwaar die – in strijd met art. 6:17 Awb –
niet aan de gemachtigde is verzonden, is niet op de voorgeschreven wijze bekendgemaakt waardoor de beroepstermijn niet aanvangt.
Uit de bewoordingen ‘in ieder geval’ kan worden afgeleid dat de desbetreffende stukken ook aan de belanghebbende zelf kunnen
worden gezonden. Er zijn gevallen denkbaar dat het onzorgvuldig of onbehoorlijk is om een uitspraak op bezwaar niet tevens aan de
belanghebbende te verzenden, bijvoorbeeld in het geval er bij de inspecteur twijfel bestaat over de vraag of er (nog) wel sprake is van
vertegenwoordiging.
Belanghebbende stelde in het onderhavige geval dat de bekendmaking van de uitspraak op bezwaar niet conform art. 3:41 Awb aan
hemzelf (als belanghebbende) heeft plaatsgevonden en dat bijgevolg de beroepstermijn pas is aangevangen op het moment dat hij via
zijn gemachtigde een afschrift van de desbetreffende uitspraak onder ogen kreeg. Art. 6:17 Awb behelst evenwel een bijzondere wijze
van bekendmaking en functioneert als lex specialis ten opzichte van art. 3:41 Awb. Aangezien er geen twijfels bestonden over het feit dat
belanghebbende zich heeft laten vertegenwoordigen door de gemachtigde aan wie de uitspraak op bezwaar was toegestuurd, oordeelt
Hof Arnhem terecht dat de inspecteur niet gehouden was om de uitspraken (tevens) aan belanghebbende toe te zenden.
Nu verder niet in geschil was dat de desbetreffende uitspraak op bezwaar op 5 oktober 2011 ook daadwerkelijk op het kantoor van de
gemachtigde is ontvangen, is duidelijk dat het op 17 november 2011 aan de rechtbank gefaxte beroepschrift te laat is ingediend en
bijgevolg niet-ontvankelijk is. Het feit dat de gemachtigde vanwege de door hem gestelde drukte op zijn advocatenkantoor niet in staat
was de beroepschriften eerder in te dienen, maakt deze termijnoverschrijding niet verschoonbaar.

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