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Brondocument

Samenvatting
Aan belanghebbende zijn op 30 juni 2003 in het kader van het zogenoemde Rekeningenproject aanslagen inkomstenbelasting en
vermogensbelasting opgelegd over de jaren 1990 t/m 2000. Met de gemachtigde van belanghebbende is in de bezwaarfase
gecorrespondeerd. De inhoud van de brieven van de gemachtigde kwam erop neer dat belanghebbende een inhoudelijke reactie op de
bezwaren van belanghebbende eiste van de inspecteur en dat na een reactie op dat schrijven zou worden beslist of belanghebbende
zou afzien van het horen. Nadrukkelijk stelt belanghebbende dat hij geen afstand van zijn recht om te worden gehoord heeft gedaan.
Belanghebbende is uiteindelijk niet gehoord. Het hof verwijst naar HR 15 mei 2009, nr. 08/00437, NTFR 2009/1114 en constateert dat
er in casu verschil van mening tussen partijen bestaat over de feiten, bovendien zijn er boeten in het geding. Nu belanghebbende niet
uitdrukkelijk heeft afgezien van zijn recht om te worden gehoord, heeft de inspecteur niet voldaan aan de op hem rustende verplichting
als bedoeld in art. 7:2 en 7:3 Awb.
Het hof wijst de zaak terug naar de inspecteur.

Commentaar
Nadat het hof de relevante overwegingen uit een tweetal arresten (HR 15 mei 2009, NTFR 2009/1114 en HR 18 april 2003, NTFR
2003/761) heeft aangehaald betreffende het horen van een belanghebbende in de bezwaarfase, komt het Hof tot de conclusie dat de
inspecteur niet heeft voldaan aan de op hem rustende verplichting om belanghebbende te horen en wordt de zaak teruggewezen naar
de inspecteur om – nadat een hoorgesprek heeft plaatsgevonden – alsnog uitspraak op bezwaar te doen. Weinig nieuws onder de zon.
Of dat hoorgesprek – afgezien van een nog verdere overschrijding van de redelijke termijn – nog ergens toe leidt, waag ik echter te
betwijfelen.
[1] Mr. I.R.J. Thijssen is advocaat-belastingkundige bij Jaeger Advocaten-belastingkundigen.
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