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Brondocument

Samenvatting
Belanghebbende komt in hoger beroep maar geeft geen enkel argument voor zijn stelling dat de rechtbank niet op al zijn verweren en
stellingen is ingegaan, alsmede dat de rechtbank als gevolg van een onjuiste rechtstoepassing zijn uitspraak onvoldoende heeft
gemotiveerd. Hoewel correct opgeroepen, schittert belanghebbende door afwezigheid en het hof maakt dan ook korte metten met het
hoger beroep: de rechtbank heeft op goede gronden een juiste beslissing genomen.
(Hoger beroep ongegrond.)

Commentaar
Belanghebbende stelt hoger beroep in tegen een uitspraak van de rechtbank op de enkele grond dat de rechtbank niet op al zijn
verweren en stellingen is ingegaan. Door belanghebbende wordt echter in het geheel niet gemotiveerd op welke verweren en stellingen
de rechtbank niet zou zijn ingegaan en het hof komt tot de conclusie dat de rechtbank op goede gronden een juiste beslissing heeft
genomen. Een weinig verrassende uitspraak, behalve op een ondergeschikt aspect na, dat het hof het hoger beroep van
belanghebbende slechts ongegrond heeft verklaard, terwijl art. 27o AWR voorschrijft dat in dergelijke gevallen het hof de uitspraak van
de rechtbank dient te bevestigen met overneming van de gronden.
[1] Mr. I.R.J. Thijssen is advocaat bij Jaeger advocaten-belastingkundigen te Amsterdam.
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