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De leden van de CDA-fractie zeiden met voldoening kennis te hebben
genomen van dit onderhavige wetsvoorstel dat tot strekking heeft de
positie van de belastingplichtige op enkele punten te versterken. Zij
zeiden echter een beschouwing gemist te hebben over de samenhang niet alleen in de tijd - met de bij de Kamer aanhangige wetsvoorstellen
Algemene Regels van bestuursrecht (Kamerstuk 21 221) en Aanpassing
van een aantal wetten aan de eerste tranche van de Algemene wet
bestuursrecht (Kamerstuk 22 061). Deze leden zouden voorts gaarne
vernemen of het de bedoeling is dat in de Algemene wet inzake rijksbe–
lastingen (A.W.R.), de bepalingen uit wetsvoorste! 22 061, voorzover van
belang, woordelijk worden overgenomen zodat de belastingplichtige zich
niet door allerlei verwijzingen naar de nieuwe Algemene wet bestuurs–
recht (Awb) in twee wetten moet verdiepen; een systematiek zoals ook
gevolgd is in Boek II B.W. voor de bepalingen inzake de N.V. en de B.V..
Deze systematiek sprak de leden van de CDA-fractie in verband met de
kenbaarheid van het recht voor de belastingbetaler aan.
Deze leden hadden bij de behandeling van het wetsvoorstel «Brede
Herwaardering» gemerkt (een verzekeringsmaatschappij handelde aldus)
dat, als wetsartikelen eenmaal zijn ingevoerd in een tekstverwerkende
computer, wijzigingen in die wet in zeer korte tijd verwerkt kunnen
worden zodat het produceren van een complete nieuwe wettekst bij een
wetsvoorstel - dit vergemakkelijkt de bestudering aanzienlijk - een kleine
moeite is.
Deze leden vroegen wanneer het technisch mogelijk is om als
standaard de tekst van de wetsartikelen als bijlage bij een wetsvoorstel
te voegen.
De leden van de PvdA-fractie hadden met belangstelling kennis
genomen van dit onderhavige wetsvoorstel. Zij waren verheugd dat het
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wetsvoorstel ertoe strekt de rechtszekerheid en daarmee de rechtsbe–
scherming van de belastingplichtigen te vergroten. Zij wezen erop dat zij
al geruime tijd hadden aangedrongen op maatregelen ter verbetering van
die rechtsbescherming. Nadat in het kader van ISMO verscheidene
moties werden aangenomen, het rapport van de commissie-Van Vucht
(1986) alsmede het kabinetsstandpunt (1988) gepubliceerd werden, en
tot slot op 31 oktober 1988 in een uitgebreide commissievergadering de
problematiek besproken werd, heeft het nog bijna drie jaar geduurd
voordat het wetsvoorstel werd ingediend. Onlangs nog, ter gelegenheid
van het mondeling overleg over de actualisering van het fiscale wetge–
vende programma (Kamerstuk 21 800, IX B, nr. 51), spraken de leden
van de PvdA-fractie hun ergernis uit over het uitblijven van maatregelen
op dit vlak.
Gezien dit langdurige voortraject stelden deze leden het bijzonder op
prijs, indien het mogelijk is de memorie van antwoord zeer spoedig te
ontvangen.
De leden van de PvdA-fractie merkten op dat het wetsvoorstel in twee
delen uiteen valt.
In de eerste plaats wordt de belastingplichtige een rechtsgang bij de
belastingrechter gegeven ingeval de inspecteur niet binnen een redelijke
termijn beslist op een bezwaarschrift.
In de tweede plaats wordt de mogelijkheid aan de belastingplichtige
gegeven in spoedeisende gevallen een versnelde behandeling in beroep
en cassatie te vragen. Over beide onderdelen hadden de leden van de
PvdA-fractie enige op– en aanmerkingen alsmede vragen. Vóór dat te
doen wezen deze leden nog op het artikel van mr. J.W. llsink in het
Weekblad voor Fiscaal recht 1991/5975 (van 5 september 1991). Zij
stelden het op prijs indien de regering bij de betreffende onderdelen op
het commentaar van de auteur zou reageren.
De leden van de VVD-fractie hadden met belangstelling kennis
genomen van dit wetsvoorstel. Deze leden hadden verheugd vastgesteld
dat thans gevolg wordt gegeven aan een motie-De Grave c.s. (kamer–
stukken II 1985-1986, 17 050, nr. 50) waarin de regering wordt verzocht
voor de belastingplichtige een rechtsgang bij de belastingrechter te
openen, ingeval de inspecteur niet binnen een redelijke termijn beslist op
het bezwaarschrift. Zij beklemtoonden de positieve invloed van deze
regeling op de rechtszekerheid en de rechtsbescherming van de belas–
tingplichtige. Subsidiair hadden deze leden met instemming vastgesteld
dat het wetsvoorstel ertoe strekt een versnelde behandeling van
beroepen in belastingzaken mogelijk te maken, zowel bij de belasting–
kamers van de gerechtshoven als bij de Hoge Raad.
Met instemming hadden de leden van de D66-fractie van dit
wetsvoorstel kennis genomen.
Het evenwicht tussen de rechten en plichten van de belastingbetaler
enerzijds en de rechten en plichten van de overheid anderzijds vormt
voor deze leden een belangrijk uitgangspunt.
Hoewel zij van mening waren dat het wel eens schort aan voortva–
rendheid bij de regering om de rechten van de belastingbetaler in
evenwicht brengen met de voortdurende versterking van de rechten van
de fiscus, achtten zij het wetsvoorstel een belangrijke stap in de goede
richting.
Exemplarisch voor de achterblijvende belangstelling voor de rechten
van de burger is ook het uitblijven van het door de staatssecretaris van
Financiën reeds lang toegezegde handvest voor de belastingplichtige. Zal

Tweede Kamer, vergaderjaar 1991-1992, 22 164, nr. 4

dit stuk, en zo ja wanneer, aan de Kamer worden aangeboden en welke
status zal hieraan worden toegekend?
De leden van de SGP-fractie hadden met belangstelling kennis
genomen van het voorstel van wet tot invoering van beroep op de
rechter bij niet tijdige afdoening van een bezwaarschrift en versnelde
behandelmg van beroep in spoedeisende gevallen Deze leden beoor–
deelden deze wijzigingen uit een oogpunt van rechtsbescherming
positief. Naar hun mening zijn de rechtszekerheid en rechtsbescherming
gediend met het vastleggen van bepaalde termijnen in de wet. Bovendien
sluit dit aan bij de regeling in de Algemene wet bestuursrecht.
Zij hadden echter enkele vragen en opmerkingen bij de voorgestelde
regeling.
Ook de leden van de GPV-fractie hadden met instemming kennis
genomen van de voorgestelde versterking van de rechtspositie van de
belastingplichtige. Het stemde hun verder tot tevredenheid dat bij dit
wetsvoorstel wordt aangesloten bij de nieuwe Algemene wet bestuurs–
recht.
2. Beroep op de rechter bij niet-tijdige afdoening van het
bezwaarschrift door de inspecteur
2.1. Algemeen
Doel van deze regeling is rechtsbescherming te bieden aan de belas–
tingplichtige tegen onredelijke vertraging in de afdoening van bezwaar–
schriften. Drie onderdelen van deze regeling sprongen de leden van de
PvdA-fractie in het oog: de redelijke termijn, de verstrengeling tussen
bezwaar– en beroepstermijn, alsmede de beperking tot bezwaarschriften.
Deze leden zouden het bijzonder op prijs stellen indien de verschillen
tussen dit wetsvoorstel en de Algemene wet bestuursrecht nog eens
konden worden uiteengezet. De leden van de PvdA-fractie merkten op
dat het geheel van maatregelen in de praktijk waarschijnlijk niet zal
leiden tot een betere rechtsbescherming van belastingplichtigen. De
bepalingen inzake de redelijke termijn, inclusief de mogelijkheid tot
uitstel, gecombineerd met de vervlechting tussen bezwaar– en beroep–
termijn leiden er naar het oordeel van deze leden toe, dat van een werke–
lijke verbetering geen sprake is. Het kwam deze leden voor dat er eerder
sprake is van bescherming van de positie van de inspecteur, vooral
omdat die zich met deze voorstellen beter achter wetteksten kan
verschuilen.
In de memorie van toelichting wordt opgemerkt, aldus de leden van de
D66-fractie, dat in het aangekondigde voorstel tot aanpassing van (onder
meer) de Algemene wet inzake rijksbelastingen en de Wet administra–
tieve rechtspraak belastingzaken aan de Algemene wet bestuursrecht de
bepalingen in die wetten waarin de Algemene wet bestuursrecht in
algemene zin voorziet, kunnen vervallen, tenzij een specifieke van de
Algemene wet bestuursrecht afwijkende regeling is vereist. Hoe verhoudt
dit wetsvoorstel zich tot de systematiek van de Algemene wet bestuurs–
recht?
Wat betreft de verhouding tussen dit wetsvoorstel en het wetsvoorstel
Aanpassing van een aantal wetten aan de eerste tranche van de
Algemene wet bestuursrecht (TK 22 061), vroegen de leden van de
SGP-fractie of met de nu voorgestelde regelingen niet kan worden
gewacht tot de Aanpassingswet van kracht wordt. De tijdstippen van
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inwerkingtreding van beide wetsvoorstellen verschillen immers niet meer
wezenlijk van elkaar.
2.2. Uitblijven van een uitspraak binnen een jaar
De leden van de CDA-fractie zeiden onder verwijzing naar het door hen
naar voren gebrachte in de UCV van 31 oktober 1988, dat zij er begrip
voor hadden dat, als gewacht moet worden op een rechterlijke uitspraak
inzake een verwante zaak - indien nog een diepgaand onderzoek moet
plaatsvinden bij bijvoorbeeld andere leden van een maatschap of indien
gegevens uit het buitenland moeten komen - zelfs een jaar uitstel in een
beperkt aantal gevallen nog te kort kan zijn. Dit neemt niet weg, zo
oordeelden deze leden, dat in een groot aantal gevallen deze termijn
overdreven lang is. Zij vroegen daarom of het niet mogelijk is in de wet
een onderscheid te maken naar heffingswetten. Zo waren zij van oordeel
dat een termijn van drie maanden voldoende is voor het afdoen van
aanslagen motorrijtuigenbelasting. Ten aanzien van andere belastingen,
bijvoorbeeld de inkomstenbelasting, waren zij nog steeds van oordeel dat
een termijn van zonder meer een jaar te lang zou zijn. Zij gaven er de
voorkeur aan dat, indien het er naar uitziet dat een inspecteur meer dan
een half jaar nodig heeft om uitspraak te doen, het hoofd van de belas–
tingeenheid gemotiveerd aan de belastingplichtige laat weten dat er nog
geen uitspraak kan worden gedaan, waarop de laatste zich kan wenden
tot de desbetreffende directeur of, indien dit organisatorisch wenselijk
zou zijn, de Staatssecretaris van Financiën. De leden van de CDA-fractie
waren voorts van oordeel dat het gewenst is dat beroep op de rechter
openstaat tegen het besluit tot verdaging als bedoeld in artikel 25 lid 2,
indien de belastingplichtige van oordeel is dat door de verlenging van de
behandeling zijn belang wordt geschaad. De in het wetsvoorstel neerge–
legde systematiek, waarbij enerzijds na een jaar, zelfs na twee jaar, nog
steeds een uitspraak kan volgen en anderzijds de onzekerheid voor de
belastingplichtige hoe lang hij kan wachten met het instellen van beroep
voortduurt, sprak de leden van de CDA-fractie niet aan. Zij gaven er
vooralsnog de voorkeur aan dat, als partijen over verlenging geen
overeenstemming hebben bereikt, belanghebbende binnen twee
maanden na het verstrijken van het eerste dan wel het tweede jaar
beroep kan instellen. Dit laatste mede gelet op het feit dat het begrip
«onredelijk laat» onnodig aanleiding kan geven tot een voor de rechter–
lijke macht bewerkelijke en voor belanghebbende moeilijk doorzichtige
casuïstiek.
Uit de memorie van toelichting kan worden afgeleid dat de termijn van
één jaar is ingegeven door de wenselijkheid de inspecteur voldoende tijd
te geven voor een zorgvuldige besluitvorming. In het bijzonder wordt
daarbij verwezen naar een langlopend boekenonderzoek in de sfeer van
de vennootschapsbelasting en naar informatie die uit het buitenland
moet komen.
Naar de mening van de leden van de PvdA-fractie worden hier nu juist
voorbeelden aangehaald, waarvoor de inspecteur uitstel voor het doen
van een uitspraak zou kunnen verkrijgen. Hier gaat het om niet
alledaagse situaties waarvoor verdaging naar hun oordeel juist bedoeld
is, of moet het begrip «onrijp» ruimer uitgelegd worden? Welke andere
situaties zouden er kunnen zijn waarvoor verdaging aangewezen is? Op
welke wijze zal overigens aan het verdagingsbeleid uitvoering worden
gegeven? Hoe verhoudt de termijn van een jaar zich tot de resolutie van
5 september 1990 (VN 1990, blz. 2942) waarbij bepaald is dat bezwaar–
schriften in beginsel binnen drie maanden dienen te worden afgedaan? Is
de resterende termijn van negen maanden dan niet voldoende voor de
bijzondere situaties? Kan ook in het algemeen ingegaan worden op het
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onderscheid tussen de resolutie en het hier besproken wetsvoorstel?
Op welke wijze zal de samenwerking tussen inspecteur en geautomati–
seerde administratie ertoe leiden dat een bezwaarschrift werkelijk binnen
een jaar zal worden afgedaan, dat wil zeggen de belastingplichtige
bereikt heeft?
In zijn reactie op dit wetsvoorstel bij brief van 4 september 1991 aan
de vaste Commissie voor Financiën1 mr. D.G. Van Vliet dat het onder–
havige voorstel geen betrekking heeft op de heffing van invoerrechten.
De leden van de PvdA-fractie vroegen of dit juist is en zo ja, welke de
redenen daarvoor zijn.
Deze leden waren overigens nog niet tot een afweging gekomen of zou
moeten worden gekozen voor een kortere redelijke termijn (inclusief de
verlengingsproblematiek), dan wel het handhaven van het onderscheid
tussen bezwaar– en beroepsfase.
De leden van de WD-fractie hadden enige vragen met betrekking tot
de voorgestelde regeling van het met schriftelijke instemming van of
vanwege de minister van Financiën voor ten hoogste een jaar kunnen
verdagen van de uitspraak van de inspecteur. Zij wezen er in dit verband
op dat door de mogelijkheid van een toetsing een zoveel mogelijk
geobjectiveerde verlenging is verzekerd, doch dat de toetsingsmaat–
staven vooralsnog ontbreken. Wil de regering hierop ingaan? In het
wetsvoorstel wordt zonder nadere toelichting het verdagen van de
beslissing voor de duur van maximaal een jaar als uitgangspunt gekozen.
Waarom kan uit oogpunt van rechtszekerheid niet de voorkeur worden
gegeven aan een rneer beperkte termijn? Kan in het laatste geval niet
sprake zijn van een toegenomen evenwichtigheid in de keuze van
termijnen, dit in relatie tot de termijn waarbinnen bezwaar kan worden
gemaakt enerzijds en de uiteindelijke termijn waarbinnen de inspecteur
uitspraak doet op het bezwaar? De leden van de WD-fractie waren in het
algemeen minder enthousiast over het gegeven dat de inspecteur in een
procedure over een fictieve uitspraak ook in de beroepsfase vrijeiijk de
beschikking houdt over de hem in de tweede afdeling van hoofdstuk VIII
van de Algemene wet inzake rijksbelastingen gegeven bevoegdheden.
Aldus kan een belastingplichtige, zo merkten deze leden op, buiten de
rechter om worden gedwongen aan bewijsvoering te zijnen laste mee te
werken, terwijl de belastingplichtige en de inspecteur gedurende de loop
van het rechtsgeding worden geacht als gelijken tegenover elkaar te
staan.
De leden van D66-fractie merkten op dat volgens de memorie van
toelichting zoveel mogelijk moet worden voorkomen dat onrijpe zaken
(zaken waarin geen reële uitspraak door de inspecteur is gedaan) aan de
rechter ter beoordeling worden voorgelegd en dat daarom in de regeling
een verlengingsmogelijkheid is ingebouwd. Indien de inspecteur een
verlenging van de termijn wenst te verkrijgen, is de toestemming van de
minister van Financiën vereist. Het bevreemdde de leden van de
D66-fractie dat juist bij een wetsvoorstel waarbij een beroep op de
onafhankelijke rechter wordt gewaarborgd, de verlengingsmogelijkheid in
handen van de minister van Financiën - waaronder immers de belasting–
dienst ressorteert - wordt gelegd. Deze leden betwijfelden of op deze
wijze de verlenging zo objectief mogelijk wordt gerealiseerd en of geen
alternatieven voorhanden waren. Zij verzochten de regering hierop nader
in te gaan.
1

Ter inzage geiegd op het secretariaat van
de commissie.

De leden van de SGP-fractie vroegen of de regering overwogen heeft,
de termijn die de inspecteur ter beschikking staat voor het doen van
uitspraak op een bezwaar, te variëren naar gelang van de hoedanigheid
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van de aangifte. Zij konden zich voorstellen dat voor de behandeling van
relatief eenvoudige bezwaarschriften met een kortere termijn kan worden
volstaan dan wanneer het gaat om meer ingewikkelde.
Verder vroegen deze leden de regering, nader in te gaan op de vraag
hoe in de praktijk zal worden omgegaan met verzoeken van de inspecteur
tot uitstel. Door of vanwege de minister van Financiën kan de uitspraak
voor ten hoogste een jaar worden verdaagd. Zal de gevraagde verdaging
steeds min of meer automatisch voor een jaar worden toegekend?
Verdient het geen aanbeveling meer prikkels in te bouwen voor een
spoedige afhandeling, bijvoorbeeld door de verdaging te beperken tot
ten hoogste een half jaar? Verdere verdaging is immers nog mogelijk met
instemming van de reclamant?
De leden van de SGP-fractie wezen er op dat het wetsvoorstel geen
betrekking heeft op de heffing van invoerrechten. Zij vroegen of het geen
aanbeveling verdient het wetsvoorstel daartoe uit te breiden.
De belangrijkste vraag die bij de leden van de GPV-fractie rees was of
de voorgestelde wetswijziging ook materieel tot een versterking van de
rechtspositie van de belastingplichtige zal leiden. Immers, een inspecteur
die niet binnen de vastgestelde termijn van één jaar beslist heeft kan
door of vanwege de minister verlenging van die termijn krijgen. Is het
niet plausibel te veronderstellen dat die verlenging altijd zal worden
toegestaan?
Weliswaar kan de belastingplichtige alsdan toch in beroep gaan tegen
een fictieve uitspraak, maar de voorgeschreven consultatie door het
gerechtshof van de inspecteur zal allicht tot de conclusie leiden dat de
zaak nog niet rijp is voor behandeling. De zaak wordt dan alsnog aange–
houden, en de belastingplichtige blijft zitten, zonder dat hem enig
concreet uitzicht wordt geboden op een uitspraak op zijn bezwaarschrift.
Wat levert deze procedure in feite op aan winst voor de belasting–
plichtige? Is het niet zinvol om met financiële prikkels te werken om een
tijdige beslissing over bezwaarschriften te bevorderen, bijvoorbeeld
iedere maand dat de termijn van één jaar wordt overschreden, wordt
10% van het bedrag waar het geschil om gaat, afgeboekt van de belas–
tingplicht?
Is ook overwogen de termijn waarbinnen moet worden beslist te
variëren, bijvoorbeeld korter voor de inkomensbelasting en langer voor
de vennootschapsbelasting? Waarom worden de invoerrechten overigens
niet betrokken bij de voorgestelde regeling?

2.3. Toegang tot de rechter
Ingevolge het arrest van de Hoge Raad van 10 februari 1988 (BNB
1988/160) zijn de bezwaarfase en de beroepsfase twee fasen van funda–
menteel verschillend karakter, aldus de leden van de PvdA-fractie. In de
beroepsfase staan belastingplichtige en inspecteur als twee gelijk–
waardige partijen tegenover elkaar.

1

Ter inzage geiegd op het secretariaat van
de commissie

In het commentaar van VNO/NCW (van 14 oktober 1991) aan de vaste
Commissie voor financiën 1 wordt erop gewezen dat de inspecteur,
eventueel na verdaging, ruimschoots de gelegenheid heeft gehad reële
uitspraken op bezwaarschriften binnen de hem gegeven termijn te doen.
Daaraan gekoppeld doen de verbonden een aantal wijzigingsvoorstellen.
De leden van de PvdA-fractie zouden het zeer op prijs stellen indien de
regering op de argumenten en voorstellen zou ingaan. Kan daarbij ook
ingegaan worden op hetgeen deze verbonden stellen met betrekking tot
de niet-ontvankelijkverklaring bij onredelijk laat beroep? Deze leden
waren vooralsnog van oordeel dat het door de verbonden voorgestelde
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alternatief een betere rechtsbescherming aan de belastingplichtigen
biedt.
Beperking tot bezwaarschriften. In de motie van 9 oktober 1985
(17 050 nr. 50) werd nog gesproken over «beslissingen». Dit
wetsvoorstel beperkt de hier bedoelde beroepsmogelijkheid tot bezwaar–
schriften. De leden van de PvdA-fractie vroegen een motivatie waarom
de hierbedoelde regeling niet tot «beslissingen» is uitgebreid.
De leden van de VVD-fractie vroegen of het doen van een negatieve
uitspraak wegens tijdnood niet anderszins kan worden vermeden. De
indruk is gevestigd dat het voorgestelde artikel 8a, vierde lid, van de Wet
administratieve rechtspraak belastingzaken, de rechtsbescherming van
de belastingplichtige onevenredig zwaar aantast, terwijl de oorzaak
hiervan veeleer bij de inspecteur ligt. Verdient in dit verband de invoering
van de verplichting voor de belastingplichtige, alvorens beroep in te
stellen tegen een fictieve weigering, de inspecteur peremptoir te stellen
niet de voorkeur boven de handhaving van het uitgangspunt zoveel
mogelijk aan te sluiten bij het voorstel voor een Algemene wet bestuurs–
recht?
De leden van de VVD-fractie vroegen naar de status van een beroep–
schrift tegen een fictieve uitspraak, ingeval nadien een materiële
beslissing wordt genomen op het bezwaarschrift, waartegen vervolgens
ook beroep wordt ingesteld.
De leden van de D66-fractie merkten op dat volgens het wetsvoorstel
de inspecteur ook in de beroepsfase bevoegd kan zijn om een uitspraak
op een bezwaarschrift te doen, waarbij hij gebruik kan (blijven) maken
van onder meer de bevoegdheid om van de belastingplichtige gegevens
en inlichtingen te verlangen en inzage in boeken en bescheiden te eisen.
Ontstaat hier geen verstrengeling van de bezwaar– en beroepsfase, zo
vroegen de aan het woord zijnde leden. Tussen de bezwaar– en
beroepsfase bestaat immers een fundamenteel verschil, omdat door het
instellen van beroep de belastingplichtige en de inspecteur als gelijk–
waardige partijen tegenover elkaar komen te staan. Hoe verhoudt het
voorstel zich in dit verband tot het arrest van de Hoge Raad van 10
februari 1988, BNB 1988/160, waarin door de Hoge Raad werd beslist
dat er in de beroepsfase geen plaats meer is voor de bevoegdheden die
in de bezwaarfase aan de inspecteur jegens de belastingplichtige
toekomen?
Verdient het wetsvoorstel op dit punt geen aanpassing? De leden van
de fractie van D66 verzochten de regering hier nader op in te gaan.
De leden van de SGP-fractie vroegen de reactie van de regering op de
stelling dat de beperking van de controlebevoegdheden van de
inspecteur tot de bezwaarfase, gecombineerd met een peremptoir–
stelling, meer recht doet aan het onderscheid tussen bezwaarfase en
beroepsfase.
2.4. De procedure voor de rechter
Naar de indruk van de leden van de CDA-fractie wordt door de voorge–
stelde regeling in artikel 8a van het voorstel een onduidelijke situatie
geschapen. De inspecteur kan na een jaar respectievelijk twee jaar rustig
wachten op de dingen die komen gaan. De belastingplichtige kan kiezen
uit drie mogelijkheden: hij laat de zaak rusten; hij stelt materieel beroep
in tegen de correctie(s) op basis van de hem bekende argumenten van
de inspecteur, of hij stelt op basis van artikel 8a alleen beroep in tegen
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het niet doen van een uitspraak. Deze laatste mogelijkheid sprak de
leden van de CDA-fractie niet aan. Zij wezen er in dit verband op dat de
speciaie rechtsgang de mogelijkheid in het leven roept, dat de rechter de
inspecteur ontslaat van het doen van een uitspraak ook al is het beroeps–
schrift ontvankelijk verklaard omdat het niet onredelijk laat is ingediend.
Het was de leden niet duidelijk of belanghebbende na een zodanige
uitspraak nog bevoegd is beroep tegen de gecorrigeerde aanslag zelve in
te dienen. Wordt belanghebbende in het gelijk gesteld in zijn op basis
van artikel 8a ingestelde beroep, dan heeft hij zijn recht verspeeld om
zijn argumenten in het beroepsschrift uiteen te zetten, hij kan er slechts
op hopen dat hij verlof krijgt om een conclusie van repliek in te dienen
naar aanleiding van het vertoogschrift van de inspecteur, hetwelk naar
verwachting ook wat mager van inhoud zal zijn omdat de inspecteur ook
niet op de argumentatie van belanghebbende kon ingaan omdat het
beroepsschrift slechts grieven bevatte tegen het niet doen van de
uitspraak.
Deze leden kwamen dan ook vooralsnog tot de conclusie dat de goed
geadviseerde belastingplichtige na ommekomst van de termijn voor
afdoening in volle omvang beroep zal instellen. Deze leden konden zich
derhalve mdenken dat artikel 8a vervalt en dat daartegenover in deze
situatie belanghebbende het recht krijgt op het indienen van een
conclusie van repliek.
Ingevolge het voorgestelde artikel 8a, eerste lid, van de Warb moet de
inspecteur na ontvangst van het afschrift van het beroepschrift hetzij om
uitstel van de behandeling van het beroep verzoeken, hetzij om ontslag
van de verplichting tot het doen van een uitspraak. De leden van de
SGP-fractie vroegen of de weigering van de rechter tot het verlenen van
uitstel betekent dat de inspecteur wordt ontslagen van de verplichting tot
het doen van een uitspraak. Of kan de inspecteur tussen het moment van
de afwijzende beschikking op zijn verzoek tot uitstel en het moment van
de afhandeling van het beroep nog uitspraak doen?
Deze leden vonden het merkwaardig dat in alle gevallen het beroep
tegen de fictieve uitspraak wordt gevoegd met het beroep tegen de
uitspraak op het bezwaar, zelfs indien volledig tegemoet wordt gekomen
aan het bezwaar. Deze leden gingen ervan uit dat, indien volledig
tegemoet wordt gekomen aan het bezwaar, het belang van beroep tegen
de fictieve uitspraak vervalt en dat de belanghebbende zijn beroep
intrekt.
3. Versnelde behandeling van beroep
De regeling als vervat in de artikelen 18c en 18d van artikel 24a had
de instemming van de leden van de CDA-fractie. Zij hadden echter een
regeling voor veel te hoge voorlopige aanslagen gemist.
De reden voor het opnemen voor een regeling voor de behandeling van
spoedeisende gevallen, aldus de leden van de PvdA-fractie, is vooral
gelegen in het feit dat partijen geen invloed meer kunnen uitoefenen op
de procedure die resteert na de indiening van het vertoogschrift. Met de
regeling zou de rechtszekerheid en daarmee de rechtsbescherming van
belastingplichtigen in spoedeisende gevallen gediend zijn. Om te
voorkomen dat eerdere vertraging door de inspecteur plaats vindt, wordt
tevens de termijn voor het indienen van een vertoogschrift bekort. Het
geheel van voorstellen betekent dat feitelijk toch een eindoordeel over de
hoofdzaak moet worden gegeven. Is overwogen de mogelijkheid van een
voorlopige voorziening, zoals in het civiele en overige administratieve
recht bestaat, op te nemen? Wordt met zo'n regeling niet een betere
mogelijkheid geschapen een echt kort geding in te voeren met daardoor
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een betere rechtsbescherming van de belastingplichtige?
In zijn reactie op dit wetsvoorstel van 4 september 1991 aan de vaste
Commissie van financiën stelt mr. D.G. Van Vliet dat deze versnelde
behandeling bij de Tariefcommissie niet mogelijk zal zijn. De leden van
de PvdA-fractie vroegen of dit juist is en zo ja, welke de reden is deze
regeling niet algemeen geldend te doen zijn.
In het rapport van de Commissie-Van Vucht is, naast een versnelde
behandeling van beroep, ook een beschouwing opgenomen over een
fiscaal kort geding voor marginale toetsing van voorlopige aanslagen.
Het regeringsstandpunt in dezen was in overeenstemming met de
conclusies van bedoelde commissie. Reeds tijdens de uitgebreide
commissievergadering van 31 oktober 1988 werd door de leden van de
PvdA-fractie als alternatief aangedragen de versnelde behandeling van
beroep ook open te stellen voor voorlopige aanslagen (een en ander
neergelegd in een motie). In de brief van de minister van Justitie en van
de Staatssecretaris van Financiën van 13 juli 1990 (TK 17 050 nr. 117)
wordt de voorkeur uitgesproken pas over enkele jaren een definitief
antwoord te geven op de vraag of, en zo ja, op welke wijze uitvoering
moet worden gegeven aan de motie.
De leden van de PvdA-fractie wilden alsnog weten aan welke termijn
hier gedacht moet worden en van welke aspecten het antwoord dan wel
afhankelijk zal zijn.
Deze leden merkten hierbij ook op dat het bijzonder spijtig is dat
afgezien wordt van de invoering van een fiscaal kort geding voor
marginale toetsing van voorlopige aanslagen, in het bijzonder omdat de
huidige mogelijkheid van de belastingplichtige op te komert tegen
voorlopige aanslagen beperkt is tot de invorderingsfase. Immers, eerst
dan is sprake van een spoedeisend belang. Een kort geding in de
aanslagfase geeft daarentegen de mogelijkheid de heffingsaspecten te
toetsen, waardoor de belastingdienst nog zorgvuldiger moet zijn met het
opleggen van voorlopige aanslagen. Dit zou de rechtszekerheid en de
rechtsbescherming van de contribuabelen zeer ten goede komen. Deze
leden achtten het gewenst dat het standpunt van de regering om niet tot
invoering van een bescherming tegen voorlopige aanslagen over te gaan
nog eens uiteen gezet wordt.
4. Personele, budgettaire en dereguleringsaspecten
De leden van de VVD-fractie achtten het onderdeel van het
wetsvoorstel dat betrekking heeft op de personele aspecten discutabel.
Het is te verdedigen dat het informeren van de belastingplichtige over de
reden van het achterwege blijven van een uitspraak binnen de termijn
van een jaar, respectievelijk de verdaagde termijn, leidt tot een vermin–
derde behoefte aan een procedure tegen de fictieve uitspraak door
begrip voor de duur van de behandeling van het bezwaarschrift. Zelfs
indien rekening wordt gehouden met de mogelijkheid van nader uitstel
ingevolge het voorgestelde artikel 8a, eerste lid, van de Wet administra–
tieve rechtspraak belastingzaken, welke beoordeling op zichzelf al een
extra werkbelasting met zich mee brengt, moet worden betwijfeld of het
aantal zaken waarin de belastingplichtige gebruik zal maken van de
regeling om tegen een fictieve uitspraak in beroep te gaan, zeer beperkt
zal zijn, dit tegen de achtergrond van een toenemend rechtsbewustzijn
van de belastingplichtige. De leden van de VVD-fractie vroegen welke
formatieve en budgettaire maatregelen de regering denkt te treffen zodra
het aantal beroepen onverwacht de verwachtingen blijkt te overtreffen.
Ook de leden van de SGP-fractie gingen in op de organisatie van de
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belastingdienst. Zij waren nog steeds niet overtuigd door de gerust–
stelling van de regering dat de voorgestelde wijzigingen kunnen worden
verwezenlijkt binnen de bestaande formatie bij de belastingdienst en de
rechterlijke macht. Is de regering bereid, indien het tegendeel blijkt,
formatieve maatregelen te nemen?
Verder vroegen deze leden of nader ingegaan kan worden op de vraag
in hoeverre de controle op belastingaangiften, voorzover die ten gevolge
van de reorganisatie achterwege is gelaten, alsnog zal plaatsvinden en
welke opbrengsten dat op zou kunnen leveren.
5. Artikelen
Artikel I, onderdeel C
In artikel 26, vierde lid, van de Algemene wet inzake rijksbelastingen
wordt bepaald dat het beroep niet-ontvankelijk wordt verklaard, indien
het beroepschrift onredelijk laat is ingediend. De leden van de
VVD-fractie achtten het ten principiale onjuist dat een belastingin–
specteur die verzuimt een bezwaarschrift af te doen, kan worden
beschermd door een niet-ontvankelijkverklaring ingeval een belasting–
plichtige na lange tijd geduld te hebben uitgeoefend, uiteindelijk besluit
beroep in te stellen. Zij verzochten de brief van VNO en NCW aan de
vaste Commissie voor Financiën van 14 oktober 1991 te betrekken bij de
memorie van antwoord.
In het commentaar van VNO en NCW op het onderhavige voorstel,
wordt er door de Verbonden voor gepleit om het voorgestelde artikel 26,
lid 4 te laten vervallen. Wat is hierover het oordeel van de regering, zo
vroegen de leden van de D66-fractie.
De leden van de SGP-fractie vroegen welke functie de voorgestelde
bepaling van artikel 26, vierde lid, heeft. De belastingplichtige is immers
niet gebonden aan een bepaalde termijn. Kan dan wel gesproken worden
van het «onredelijk laat» indienen van een beroepsschrift?
De voorzitter van de Commissie,
Koning
De griffiervan de Commissie,
De Gier
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